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Abstract 

 

Study aim 6 The study aimed to investigate the impact of using flipped 

classroom on developing the skills of mathematical problem solving and 

mathematical communication among female ninth graders in Gaza. 

Study tools 6 Test of the skills of mathematical problems solving and test of 

mathematical communication. 

Study sample 6 The study was applied on a sample consisting of (89) female 

students from Dair Al-Balah Preparatory Girl School  ( B). The experimental 

group consisted of (42) female students, while the control one consisted of 

(47) female students. 

Study approach 6 In her study, the researcher adopted the experimental 

approach. 

Study most important findings6 

There were statistically significant differences at the level of 

significance (α = 0.05) between the mean scores of female students of the 

experimental group and those of their counterparts of the control one in the 

test of the skills of mathematical problem solving and the test of mathematical 

communication in favor of the experimental group. 

Study most important recommendations 6 

1. Conducting studies focusing on using the flipped classroom in teaching 

other school subjects with larger numbers of samples so as to reveal 

flipped classroom impact on various learning outcomes. 

2. Conducting studies based on the theoretical and philosophical 

fundamentals of flipped classroom to determine which of its aspects are 

more influential on intended learning outcomes . 

Keywords 6flipped classroom – mathematical communication – mathematical 

problem solving 
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 :مقدمة

ىميةليسأصرناالحاليفييتعدمفأكثرالعمكـتحتؿالرياضياتمكانةكبرلفيع
ك التطبيقية العمكـ لغة تداألككنيا بؿ فحسب كتطبيقألنيايا العممية الحياة كتعتبرلغة اتيا

نسانيةسكاءالطبيعيةكـاإلستغناءعنيافيكثيرمفالعمالافاليمكساسيةأركيزةالرياضيات
 أمنيا القكؿ يمكف بؿ االجتماعية أك ف المعرفة كبياإلتطكر تطكر يصاحبو فينسانية ر

 االىتماـبمناىجالرياضيات.

االىتماـكقد حظيتعميـالرياضياتباىتماـبالغعمىمدارالتاريخالبشرمكزادىذا
بعد كتحديدا مفتطكراتعمميةكتكنكلكجيةكاسعةفيالقرفالكاحدكالعشريفهماشيدمؤخرا

فيحيثشمؿالتطكر،كسىذاالتطكرعمىالعمميةالتعميميةالتعمميةجميعالمجاالتكقدانع
المناىجكطرؽالتدريس.

ك فيNCTMمعاييرالمجمسالقكميلمعمميالرياضياتاالمريكي)كصتألقد )
 ال7000عاـ دقمعمىتنمية الرياضية الترابطاترة عمىاستكشاؼكاقامة القدرة كىيتشمؿ

المسألةالرياضيةكالتكاصؿحكؿكداخؿالرياضياتكربطاالفكارداخؿكالتفكيرالمنطقيلحؿ
األخرل.كبيفالرياضياتكالمكادمحتكلالرياضيات

أىداؼبيفكأساسيةىامةمكانةالرياضيةالمسألةحؿتنميةمياراتاحتمتقدكلذا
كتركيبيالمعمكماتاتحميؿتتطمبالمياراتىذهأفمفاألىميةنابعةكىذه،الرياضياتتعميـ

.التبلميذعندالمنطقيالتفكيرعممياتتنميةإلىيدفع،مماجديدةحقائؽالكتشاؼكتقكيميا

نكثيراكلكف،(94صـ،7002،باركد)لحؿالمشكبلتتعمـىكالرياضيالتفكيرفتعمـ 
كليسركتينيةغيررياضيةبمسائؿمكاجيتوعندالمتعمـتتحدلصعكباتىناؾأفنبلحظما

نمتعكدا تعميـصعكبةتكمفكقد،(737ـ،ص7002،الخزندارك،،السر،أحمدعفانة)عمييا
االستدالؿإلىيستندالمسائؿحؿعمميةمفاألساسيالجزءأففيالمسائؿحؿفيالتبلميذ
كىذا732صـ،9441كجابر،ىنداـ)المنطقي رياضية( معرفة بناء عمى الطبلب يساعد

كلممسألةالرياضيةاقساـمختمفةفيحياتيـرلدييـكالقدرةعمىاتخاذالقراراطالتفكيكتنميةانم
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 لىمسائؿحسابيةكمسائؿغيرحسابيةكمسائؿىندسيةكمنيـمفقسمياإفمنيـمفقسميا
كقسمتالىلفظيةكغيرلفظية.الىمسائؿنمطيةكغيرنمطية

يعدك الرياضي كأالتكاصؿ الىـأحد مفمككنات المتعمـ تمكف التي الرياضية مقدرة
أكمقركء مكاجيةمكقؼمكتكباكمرسكـ الرياضياتعند لغة أكمممكسكتفسيرهاستخداـ

،ـ7003بدكم،)كبيفاالخريفوكفيمومفخبلؿالمناقشاتالرياضيةالشفييةأكالمكتكبةبين
.(727ص

لتعميـ االساسية االىداؼ مف ىدؼ الرياضي الرياضياتكالتكاصؿ فيو، يتـ حيث
الرياضيات لغة باستخداـ كتمثيؿ كتحدث كاستماع ككتابة قراءة مف المغة ميارات تكظيؼ

مما المكتكبة أك فييساعدالمقركءة تكظيفيا عمى كقدرتيـ الرياضيات فيـ عمى الطبلب
.(3ص،ـ7009الرفاعي،)المكاقؼالرياضيةالحياتية

ذك (اشكاؿمختمفةفقديصنؼ31ص،ـ7003)رعفيفيكلمتكاصؿالرياضيكما
كالتحدث كالكتابة كالقراءة االستماع ميارة يصنؼالى  كقد كتابي كاخر شفيي تكاصؿ الى

كالتمثيؿ.

الرياضيتيدؼ(الىأفتنميةمياراتالتكاصؿ70،صـ7099)كأشارصداح
ذىنومفأفكاررياضيةكالتعبيرعنياالطبلبعمىالتأمؿلمايدكرفيلدلقدرةالالىتنمية
 يساعدأكلآلخريفكتكضيحيا يضا الطبلب فيـ كتعزيز تحسيف زيادةعمى الى يؤدم مما

تحصيميـكحبيـلمادةالرياضيات.

 لنا يتضح سبؽ كالتكاصؿأكمما الرياضية المسألة مياراتحؿ تنمية مف كؿ ىمية
الطبلب لدل الرياضي كا، الباحثيف  حمؿ لبلرتقاءمما التعميـ في اكبر مسؤكلية لتربكييف

.بالطبلب

تصكرلنايككفالدراسياليكـأياـجميعفيأنوالتعميـفيالسائدالتقميدمفالنظاـ
الطبلبكسبكرةالعمىكالكتابةمعالشرحمحاضرةالالصؼكيمقيفيالمعمـافيقؼىكككاحد

الكاجبالكينسخكفالمبلحظاتبيدكءيسجمكف كتابمفالمراجعةمفيتألؼالذممنزلي
 ةلمحصالكحدةنيايةفيالمقدمةاألسئمةعمىكاإلجابةمعيف،

 ( Hamdan, McKnight, McKnight, & Arfstrom,2013)
العالميلممستكلبيـلبلرتقاءلطبلبوالبلزمةالمياراتتنميةعفهيقربعجزالمعمـك
(.دقيقة29)الحصةكقتلضيؽ



4 

لبلستفادةمفطرؽكالبحثعفالتفكيركالباحثيفكالتربكييففيالمسؤكلعمىكجباكلذ
الطبلبالمياراتلدللتطكيرالحصةكقتتكفيرلبياالطبلبكتعمؽاليائمةالتكنكلكجيةالثكرة

فيأنوالتكنكلكجيامربيففتكقعاتلمرياضياتالعالميةالمعاييرمعيتناسببمابيـلبلرتقاء
شبكاتمعالذكيةاليكاتؼأكةالمحمكلكالمكحيةالكمبيكترأجيزةقميمةستتكفرسنكاتكفغض

الحديثةالتقنيةاستخداـكسيزداد((Levy, 2010تقريباالطبلبجميعدللالبلسمكيةاإلنترنت
.إبداعيةبطرؽطبلبيـبتدريسيرغبكفالذيفالمعمميفعددالتعميميةكيزدادالعمميةفي

الحديثةالتقنياتاستخداـعمىتعتمدالتيالحديثةتيجياتااالستركمف التعمـ:
المنعكسك(ككيستالكيب)المعرفيةالرحبلتكالمدمجالتعمـكاإللكتركني، إفالفصؿ

عمىالنظرمأساسيافيتستندالمنعكسالفصؿفييابماالمتعمـحكؿالمتمركزالتعمـنظريات
التعمـ،فيالبنائيةالنظرية عمىكالتقنيةيستخدـالذمالمدمجالتعمـأنكاعأحدكىك يقكـ

كذلؾباستخداـكسائؿتكنكلكجيةعكسالمياـالتعميميةالتيتعدفيالمدرسةكالتيتعدبالمنزؿ
يساعد بيـكاالرتقاءالطالباتلدلالبلزمةالمياراتلتنميةالحصةكقتتكفيرعمىمما
.المطمكبلممستكل

 الفصؿأكالمقمكبالتعمـمثؿالفصؿالمنعكسمسمياتبشأفالباحثكفاختمؼكلقد
فيتطبيقوطالبمفكمنيـطريقةأكاستراتيجيةأكتعمـبيئةانوقاؿمفكمنيـالمقمكب
ىذااعتبركبعضيـالثبلثالتعميميةالمراحؿفيبتطبيقوطالبمفكمنيـالجامعيالتعميـ
.محالةالتطبؽسكؼيالكنعةبدمجردالتعميـ

قبؿمفتمتالمجاؿىذافياألعماؿكباككرة ابتكرالذمىارفارد،فيمازكرإيريؾ 
يعرؼتعميمينمكذج   القرفتسعينياتفي”األقرافبكاسطةالتعمـ“أكpeer instructionباسـ 

الماضي نبدالدريبالتلوأتاحالحاسكببمساعدةالتعميـأفمازكراألستاذككجد. إلقاءمف
المحاضرات.

لػك كاف  كذلؾ    المنعكسكآركفبيرجمافجكناتاف" الفصؿ فيظيكر كبير دكر سامز
كاسموالغربفينحديثاصدركتابعمىاالطبلعبعدالفصؿالمنعكسفكرةجاءتحيث

المقمكبالتعمـ" "الطمبةلمشاركةبكابة: 92)فيالكتابكجاء، نفصبل(  تضـ التعمـنمكذج:
ذلؾنأفقاكأكسعنعمقاأكثرتعمـإلىكتكجواالستطبلعكحبكمحتكلمغمكطةكمفاىيـالمقمكب،

نمربياالمعمـيصبحككيؼالمتعمـحكؿيتمركزالذمالتعمـ نعصريا  كتنميةالطمبةإلىكالتقرب
.الجميمةالتربكيةكالتجاربالفصؿالمنعكسبتطكراإلبداع
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 الباحاكبعد ةثستقصاء الرياضيعف كالتكاصؿ الرياضية المسالة لدلميارتيحؿ
عدـسبابىذاالضعؼأككافمفتبيفكجكدضعؼلدلالطالبات.التاسعالصؼطالبات

.فلدييتكافركقتكافيلتنميةالمياراتالعميا

 دراستيامما الى الباحثة قاد أ"كىي تكظيؼ مياراتلتنميةالمنعكسالفصؿثر
."الرياضيكالتكاصؿالرياضيةئؿالمساحؿفيالطالبات

 : الدراسةمشكمة 

بالسؤاؿالرئيسيالتالي:دراسةتتحددمشكمةال
الرياضي في تنمية ميارات حل المسائل الرياضية والتواصل ما أثر توظيف الفصل المنعكس "

 ؟"بغزة -األساسيلدى طالبات الصف التاسع 

الفرعيةالتالية:كينبثؽمفالسؤاؿالرئيسياألسئمة

؟مامياراتحؿالمسألةالرياضيةالمرادتنميتيالدلطالباتالصؼالتاسع -9

 ؟مامياراتالتكاصؿالرياضيالمرادتنميتيالدلطالباتالصؼالتاسع -7

فركؽ -3 يكجد ىؿ احصائية داللة التجريبيةذات المجمكعة درجات متكسطي بيف
 ؟البعدمؿالرياضيةكالمجمكعةالضابطةفياختبارحؿالمسائ

فركؽ -2 يكجد احصائيةىؿ داللة التجريبيةذات المجمكعة درجات متكسطي بيف
؟البعدمكالمجمكعةالضابطةفياختبارمياراتالتكاصؿالرياضي

 فرضيات الدراسة :

داليكج -9 فركؽ احصائية مستكل)ذاتداللة بيفمتكسطيدرجاتα )<0.05عند
حؿالمسائؿالرياضيةالبعدم.فياختبارمجمكعةالضابطةالمجمكعةالتجريبيةكال

داليكج -7 مستكل احصائيةعند بيفمتكسطيدرجاتα )<0.05)فركؽذاتداللة
 مياراتالتكاصؿالرياضيالبعدم.فياختبارالمجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطة
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 أىداف الدراسة :

ة:تسعىالدراسةالىتحقيؽاألىداؼالتالي

لدلنميةمياراتحؿالمسائؿالرياضيةالمنعكسفيتالتحقؽمفاثرتكظيؼالفصؿ -9
.بغزةاألساسيالتاسعالصؼطالبات

التحقؽمفاثرتكظيؼالفصؿالمنعكسفيتنميةمياراتالتكاصؿالرياضيلدل -7
.األساسيبغزةطالباتالصؼالتاسع

 أىمية الدراسة :

مفخبل -9 التعمـ بيئة الطالبىكمحكراثراء يككففييا أساليبتدريسفعالة ؿاستخداـ
 العمميةالتعميميةبدالمفاالساليبالتقميديةالتيتجعؿالطالبمستقببلسمبيا.

كيفيةاستخداـالفصؿالمنعكسفيتدريسكحدةكثيراتالحدكدحكؿلممعمـتقديـدليؿ -7
الر لطبلبالصؼالتاسعاالساسيفيمادة ياضياتالمقررة المعمميف، االمرالذميفيد

 فيبناءكحداتدراسيةأخرلباستخداـالفصؿالمنعكس.

الرياضي -3 كالتكاصؿ الرياضية المسألة لقياسمياراتحؿ اختبارات تقديـ يفيد، قد مما
المعمميفكالباحثيففيالكشؼعفمدلتكافرمياراتحؿالمسألةالرياضيةكالتكاصؿ

 اداختباراتمماثمةدكمايمكفاالسترشادبيذهاالختباراتعنداع،بالرياضيلدلالطبل

افادةمخططيكمطكرمالمناىجفيتنظيـمحتكلالكتابالمدرسيبشكؿيكجومعممي -2
الرياضياتالىاستخداـأنشطةككسائؿتركزعمىتنميةمياراتحؿالمسألةالرياضية

 ياضيات.ىداؼرئيسيةلتدريسالرأكالتكاصؿالرياضيك

 : الدراسة حدود

:الدراسةحدكدتقتصر

الغكثككالةمدارسفيالتاسعالصؼطالبات-
غزةجنكب(ب)االعداديةالبمحديرمدرسة–
ـ7091-7099الدراسيالعاـمفالثانيالدراسيالفصؿ-
(.الحدكدكثيرات)الثامنةالكحدة-
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 مصطمحات الدراسة :
 :الفصل المنعكس-

صؿيتـفيوعكسالمياـالتعميميةالتيتعدفيالمدرسةكالتيتعدبالمنزؿف حيثيقـك
 باستخداـ الالمعمـ الكسائؿ لتكصيؿ يقـكتكنكلكجية لمطالبما التقميدم الفصؿ خبلؿ بو

الكاجباتالمدرسيةحؿكلمناقشةكيجعؿكقتالمدرسةليستكعبوبيدكءفيالمنزؿليدرسو
.بلبلدلالطاراتالعمياكتنميةالمي

 :الرياضية المسألة -

ساسيكالالصؼالتاسعاألةالبمكقؼتعميميجديدفيمادةالرياضياتيشكؿىدفالط
تزافكيتطمبحمواستخداـالمعمكماتاإلعدـةمفممايؤدمبياالىحالبمكغوتستطيع

 الرياضيةالسابقة.   
 حل المسائل الرياضية :ميارات   -

كتحديددراستياطريؽعفرياضيةمشكمةكمكاجيةالتصدملكيفيةاستراتيجيبشكؿلتفكيرا
تحديدالمعطياتخبلؿمفكاالحتماالتكالخياراتالبدائؿجميعكاستكشاؼالمشكمةىيما

كالتحميؿ،كالتصنيؼ،كالتأمؿ،المبلحظةتكظؼكفيياهكالمطمكبكفكرةالحؿككيفيةتنفيذ
 .مثؿاأللمحؿكالكصكؿالمناسبالقرارالتخاذالسابقةبالخبراتطياكربالتركيب،

 التواصل الرياضي : ميارات -

كتعزيزكاحكاـبدقةالرياضيةاالفكارعفلمتعبيرالرياضياتلغةاستخداـعمىالطبلبقدرة
ةبطريقالرياضيةاالفكاريصاؿإعمىقادريفالطبلبيجعؿمماالرياضيالتفكيركتنظيـ
كاآلخريفكمعممييـلزمبلئيـككاضحةمترابطة الرياضيخريفاآلتفكيركتقييـكتحميؿ

.كاستراتيجياتيـ

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 طار النظرياإل
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 الفصل الثاني
 الطار النظري

ىدفتىذهالدراسةلمتعرؼعمىأثرتكظيؼالفصؿالمنعكسفيتنميةمياراتحؿ
األالمسائؿالري -ساسياضيةكالتكاصؿالرياضيلدلطالباتالصؼالتاسع كستتناكؿبغزة

ىي:الفصؿالمنعكس،حؿالمسألةالرياضية،التكاصؿالرياضي.كعدةمحاكرالدراسة

 المحور األول
 الفصل المنعكس

 الفصل المنعكس : مفيوم

يشمؿ:(م6142)عرفتو حمدي  - الذم المدمج التعميـ اشكاؿ مف شكؿ أماستخداـىك
لبلستفادةمفالتعمـكيعدكمنظكمةتعميميةتمكفالمتعمميفمفتمقيالمفاىيـ لمتكنكلكجيا

التعميميةبأساليبتعميميةمختمفةمفمصادرتعميميةمتعددة.

عمىقمب:(41ص  م،6142)وعرفتو قشطة - فكرتيا تقكـ تدريسحديثة استراتيجية بانو
ا فيالبيتكيخصصكقتاجراءاتالتدريسبحيثيتـ الطبلععمىالدركسكمحتكاىا

.ةالمعممبإشراؼالحصةلمتطبيؽكاجراءاالنشطة

بأنواستراتيجيةتعميميةتقكـعمىتكظيؼالمعمـلمتقنيات: (م6142 )عبد الواحد وفوعر  -
درسمسجؿ صكرة في الطبلب مع كالتكاصؿ كالتحفيز التدريس طرؽ لتطكير الحديثة

تعممكهمفالتسجيؿعمميايستمعإليو الطبلبفيأممكافخارجالصؼثـيطبقكفما
داخؿالصؼكبذلؾتككفمياـالصؼكالبيتقدانقمبتكتبادلتاألدكار.

مثؿ:(م6142 )سبتي عرفو - الفصؿ خارج األنشطة تنجز حيث التعميمية البيئة ىك
نجزاألنشطةمفقبؿالطمبةالكاجباتالمنزليةكاآلفتنجزداخؿالفصؿأثناءالحصةكت

حسبالكقتالمقررليا،كفيمعظـالتعاريؼليذاالتعمـيتـالتركيزعمىمشاىدةالطمبة
أك األعماؿ بإنجاز يقكمكف الفصؿ يدخمكف الدرسكعندما قبؿ الفيديك كمقاطع أشرطة

األنشطةمعالمعمـكمعالزمبلء.
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التعميمات: (مSams&Bergman،6141 برجمان وسامز ) اهوعرف - لنقؿ تربكية طريقة
فضاء نتيجة تحكيؿ كيتـ الفردم، التعمـ فضاء إلى المجمكعة تعمـ فضاء مف المباشرة
المجمكعةإلىبيئةتعمميةتفاعميةديناميكيةحيثيكجوالمعمـالطمبةأثناءتطبيؽالمفاىيـ

أكالمكضكع أداءكيعرؼالمفيكـبشكؿم .كاالنخراطبشكؿخبلؽفيالمادة بسطبأنو"
 . يالمنزؿكعمؿالمنزؿفيالمدرسةعمؿالمدرسةف

ىك"كبالقكؿ:"تقميبالفصؿ: (مSams&Bergman،6146 اه برجمان وسامز )وعرف -
تحكؿالطاقةكالجيدمفالمعمـإلىالمتعمـكمفثـاالستفادةمفاألدكاتالتعميميةلتعزيز

بيئةالتعمـ"

الفصؿالمنعكسياتطبيعةادناهمسمشكؿاليكضحك


 .لفصل المنعكسمسميات طبيعة ا :(6.4) شكل

فقدعرفتولفصؿالمنعكسالتعريؼنظرةالتبايفالشكؿالسابؽيتضحمفالتعريفاتكك
 كعرفاه تعمـ ببيئة سبتي كعرفة باستراتيجية تربكيةSams&Bergmanقشطو كمابطريقة

 عرفتوك عكسابأنوالباحثة فيو يتـ تعدفصؿ كالتي المدرسة في تعد التي  التعميمية لمياـ
 باستخداـ المعمـ يقكـ حيث البالمنزؿ لتكصيؿالكسائؿ يقكـتكنكلكجية الفصؿما خبلؿ بو

لمطالب التقميدم حؿكفقطلمناقشةكيجعؿكقتالمدرسةليستكعبوبيدكءفيالمنزؿليدرسو
.بلبلالطالكاجباتالمدرسيةكتنميةالمياراتالعميالد

الفصل 
 المنعكس

 استراتيجية

منظومة 
 تعليمية

نموذج   
او طريقة 

 تربوية

بيئة 
 تعليمية
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 البنائية :النظرية الفصل المنعكس و 

افالتعمـتعتبرلمتعمـحيثاحكؿفيجكىرىاةبيئةالتعمـالمتمركزىيظريةالبنائيةنال
الحقيقيلفيتـبناءعمىماسمعوالمتعمـحتىكلكحفظوككررهأماـالمدرسبؿأفالشخص

.المغةكبوكالمجتمعيبنيمعمكماتوداخميامتأثرابالبيئةالمحيطة

فيطرؽتمكنيـمفتطبيؽالنظريةالبنائيةفيخبلؿسنكاتطكيمةفكرالتربكيكفلذا
كفرتكقدعرفتببيئاتالتعمـالمدمجكالتيبيئاتالتعمـالمعززةبالتكنكلكجيامفخبلؿالفصؿ

الفصؿالمنعكسبانولذاعرؼالبنائيةالنظريةلتطبيؽفرصاكبيرةبيئاتالفصؿالمنعكس
(ـ7099سرحاف،ك)ىاركفتعمـمدمجفيبيئةتعمـبنائية.

كىذاشكؿيكضحاصؿالفصؿالمنعكس.



يعتمدعمىمفشكؿ


 

 .أصل الفصل المنعكس :(6.6شكل )

 :الفصل المنعكس تطور  نبذة تاريخية حول

 Baker, 2000) )ودراسة  Mazur, 1997; Crouch & Mazur, 2001) ) الدراسة اوفق
 يتضح اآلتي : (Thompson, 2011)ودراسة ,Tucker)   6146) ودراسة 

9-  عاـ بدأـ1980في مازكر باستخدايرؾ فياىتمامو يساعد كجده حيث الكمبيكتر اـ
لقاءالمحاضرات.إكثرمفألتدريبا

عاـ -7 كاف1982في ككجدتـ المدرسة خارج لعرضالمكاد رؤية  يمتمؾ بعضبيكر
 المعكقاتمثؿكسيمةتكصيؿالمحتكل.

3-  عاـ االجتماعاتـ1995في خبلؿ االنترنت عبر المحتكل عرض مف بيكر تمكف
 .المدرسية

 .صكؿالدراسيةالىالتعمـباسـقمبالفمفخبلؿالمؤتمراتبيكردعاـ1998فيعاـ -2

 التعلم المدمج النظرية البنائية الفصل المنعكس
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فيالقاءلمنعكسكفالفصؿاجامعةكيكسكفيستخدمبمحاضركفـبدأ2000فيعاـ -9
 .محاضراتيـ

 يطبقكفالفصؿالمنعكس.متىتقديـنيجلممعمميفـبدأ 2006فيعاـ -1

2-  2007فيعاـ نمكذجلمفصؿالمنعكسمفقبؿـ كبذلؾBergmann & Samsتقديـ
أكؿمفطبؽالفصؿالمنعكس.كفينفسالعاـتأسستاكاديميةخافالتيقامت يككنا

المدرسةاالفتراضية”كخمؽ”مفأشرطةالفيديكفيكؿالمكاضيعبتكفيرعشراتاآلالؼ
شيء أم شخصتعمـ ألم يتاح حيث العالـ، في المجانية األكلى األكاديمية”. كتيتـ

ليجانبمقاطعالفيديكالقصيرة،تكفراألكاديميةتقييمامستمرابتدريباتكبتطكيرنفسيا ا  ن  ن            
المعمميفعبرتقنياتمعينة.آلية،كمايمكفلمدارسيفالتفاعؿمع

نعكسة.كسكفلمتعمـعبرالفصكؿالممركزفيجامعةكيأنشـأ2011فيعاـ -3

 الفصؿاالمنعكسلكؿالفصكؿمدرسةكمينتكفديؿالثانكيةـطبقت2011 فيعاـ -4


4541           4551                 4554              6113               6144                   





ايرؾ










 .المنعكس الفصل ظيور تطور (: مراحل6.2شكل )





ايرك مازور 

بدا يستخدم 

الكمبيوتر 

إللقاء  

المحاضرات 

خارج المدرسة 

ولكن وجد 

بعض 

المعوقات في 

 كيفية التوصيل

 

 مركز انشئ -

 جامعة في

 للتعلم ويكسون

 الفصول عبر

     .المعكوسة

 مدرسة -

 ديل كلينتون

 تطبق الثانوية

 الفصل

 لكل المنعكس

 الفصول

ارون سامز   -

 برجمانوجون 

اول من طبق 

الفصل 

 المنعكس .

تم تأسيس   -

 اكاديمية خان 

اشار بيكر الى 

التعلم باسم 

قلب الفصول 

الدراسية من 

خالل 

 المؤتمرات 

ن تمكن بيكر م

عرض 

المحتوى عبر 

االنترنت خالل 

االجتماعات 

 المدرسية
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  :الفصل المنعكس  ستخداماتإ

الستفادةمفتقنياتالعصرالرقميفيتطكيرالتعميـا-9

المنعكسمع جيؿرغباتجيؿكطبيعةيتناسبالفصؿ العشريف الرقميالقرف العصر
يختمؼ اكالذم االجياؿ عف لسابقة لتكفريحيث مف العديد كالكسائؿاألدكاتديو
كاالتصاالتمثكرةالمعمكماتيةكاسعلالنتشاراالةكيعايشيالسرعةكالدقالفائقةالتكنكلكجية

.(32ص،ـ7093شرماف،ال)

:كالممثمةفيمايميالعمميةالتعميميةالتعمميةبالناجمةعفالتعميـالتقميدمكباتصعالعبلج-7

 كؿعفالعمميةالتعميمية.األالمسؤكؿىكعمـالم -

 ثناءالدرس.أخذالمبلحظاتأفيالطالبحصرميمة -

بعدكأخذالمبلحظاتأثناءأمفالدرسمافاتوإعادةتحصيؿعمىالطالبعدـقدرة -
 .انتياءالدرس

 فيالبيتمفجميعالمكاددكفمساعدةاكمتابعة.الطالبتراكـالكاجباتلدل -

 المعمـيقيـالطبلبكيعطيالكاجبات -

 كالممؿ.أخرلأبأشياءالطالبيستمعلمدرسممايؤدمبوالىاالنشغاؿ -

 لمدرس.الينصتكفبعضالطبلب -

نمطكاحدلجميعالطبلبفيالتدريسكىكنمطالمعمـ -

 الخطوات األساسية لتوظيف الفصل المنعكس في التدريس:
بمعارؼكحقائؽقبؿالدخكؿإلىالفصؿكذلؾمفخبلؿإتاحةالفرصةلمطمبةإلىاكتسا -

كمحاضرة. رقمي صكتي كتسجيؿ فيديك مقطع كعرض مدرسي كتاب ،(2013قراءة
Brame)

إتاحةفرصةتحفيزلمتييئةلمدرس،يحاكؿالطمبةإنجازمايطمبمنيـمفخبلؿاختبار -
قصيرككرؽعمؿككتابةمقالةقصيرةمعتقديـحافزليـ

أسمكبلتقييـفيـالطمبة،كذلؾبعدإنجازماقاـبوالطمبةيأتيدكرالتقييـليعرؼتكفير -
التي األنشطة مف ليـ المعمـ يقدمو ما خبلؿ مف الطمبة كاستيعاب فيـ درجة المعمـ

يحتاجكنياكأيضااالختباراتالقصيرةكأكراؽعمؿكمياأساليبتقييـالطمبة.
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ت - التي األنشطة عمى معارؼالتركيز اكتسابيـ بعد فالطمبة العالي، التفكير مستكل حفز
التيتحقؽ خارجالفصؿيحتاجكفإلىتعزيزتعمـأعمؽفيالفصؿمفخبلؿاألنشطة

 (Brame ،7093األىداؼالتعميميةكثقافةاالنضباطالفصمي.)

 الفصل المنعكس: بناء معايير

بالضركرةاليعنيعكسالفصؿفأNgel(2013) كp2))Hamdan et. al.2013ككماأشار
ككثيرمفالمعمميفيمكفافيعكسكافصكليـمفخبلؿتكميؼ،فيؤدمالىالتعمـالمنعكسأ

اكحؿالمشكبلتاالخرل،مشاىدةمقطعالفيديكتكميمي،الطبلبقراءةالكتابخارجالفصؿ
– Fربعةفيعمميـكلكفلكينصؿالىالتعمـالمنعكسيجبعمىالمعمميفمزجالمعاييراال

L – I - P
     "F" Flexible Environmentبيئة مرنة   -4

 المنعكسيسمح التعمـالفصؿ نماذج مف بمجمكعة ترتيباماكف، اعادة مف كيمكف
ىذهالنماذجتكجدمساحات،لدعـأمعمؿجماعياكدراسةمستقمة،التعمـلمتكيؼمعالدرس

يتع كايف متى الطمبة يختار لكي ممكفمرنة ، الذيف المعمميف فاف ذلؾ عمى عكسكاكعبلكة
فصكليـمرنيففيتكقعاتيـلجداكؿتعمـالطبلبكفيتقييميـ.

 تكفر المعمـأيجب مع الطمبة يتفاعؿ كي كقات يقكمكا، لكي بمراقبتيـ يقكـ فيك
 يارة.لمعمـلطبلبوطرقامختمفةلتعمـالمحتكلكتنميةالماكيقدـ،بالتعديبلتحسبالحاجة

    L" Learning Cultureثقافة التعمم -6

قيضمفذلؾفافكعمىالن،المعمـالمصدرالرئيسيلممعمكماتيجعؿالتقميدمالفصؿ
يس المنعكس المتعمـالفصؿ الى التعميـ ند ا، كقت خصص الكتشاؼكقد بالفصؿ لحصة

اؿمففمسفةمركزيةكنتيجةلذلؾيتـاالنتق،المكضكعاتبشكؿمركزكخمؽفرصتعميـكتعمـ
 حكؿالمعمـ الطالبككنوالتعمـ ليصبحالمركزىك المادة ليذه المعرفة مصدر فيتحكؿمف،

المعرفة تشكيؿ بعممية باستمرار حيثيقكـ التعمـ لعممية التدريسليصبحمحكرا لعممية منتج
مفمستكلالىكبشكؿفعاؿكايجابيكضمفىذااالطاريتدخؿالمعمـليساعدالطالبلبلنتقاؿ

.المعرفةخرمفآ
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" I "   International Contentالمقصود  المحتوى -2

يتفنف المنعكسمعممك تدريسويةكيففيباستمرارالفصؿ المراد المحتكل تكصيؿ
ماكفلكظائؼبشكؿمبدع،كيحددتنميةفيـالمفاىيـكأداءافيالطمبةبطرؽمتنكعةتساعد

الطمبةبيحتاجكنولعمم المكادالتييكتشفيا الستفادةمفمعاطريقتيـالخاصةيةالتدريسكما
كاستراتي المتعمـ حكؿ المتمركز التعمـ كاستراتيجيات أساليب لتبني الحصة التعمـكقت جيات

لعرضكذلؾحسبالنشط الفيديك بأشرطة المعمـ كيستعيف الدراسية، مستكلالصؼكالمادة
معمراعاةالفركؽالفردية.المحتكلعمىالطمبة

 "                P" Professional Educatorالمعمم المتخصص -1

عمـالمتخصصميـجداكضركرمدكرالم    ن    التعمـبدكرهمفبرأككفيالفصؿالمنعكس
التقميدم احيث التغذية ليـ كيقدـ باستمرار طمبتو المعمـ يبلحظ الحصة كقت لراجعةأثناء

 في كالمناسبة الحاؿ، يقيـ بعضيـ مع كالتكاصؿ الطمبة ممارسة عمى كيركز بعضبأداءىـ
كمعضىفيالفصؿ،تقبؿالنقدالبناءكالتسامحكالتغاضيعفالفكيلتحسيفعمميةالتدريسك

بركزافيالتعمـالمالمعمـالمتخصصبأقؿاألدكارحظىيذلؾ ن صرالمؤثرالعنمعأنو،نعكس
 .فياستمرارىذاالتعمـ




 معايير الفصل المنعكس (:6.1) شكل



س
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 البيئة المرنة

 ثقافة التعلم

 المحتوى المقصود

 المعلم المتخصص
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 لمنعكسا بين الفصل التقميدي والفصل  مقارنة

 
 الفصل المنعكس الفصل التقميدي

 المعمم

االساسي كالناشر التعميمية العممية محكر ىك
 (Ryback, Sanders ,1980)لممعمكمات



اختيار اك يتمثؿفياعداد جيده
اتالفيديككفؽاالنماطكالذكاء

 (7099Abeysekera and 

Dawson,)
العممية في كمكجو مرشد فيك

(.steed , 2012التعميمية)

 المتعمم
لممتمقيلممعمكماتكمحاكر  كمستخدـ بفاعميةتباحث قنية

التعميمية.) العممية محكر كىك
7093 (Bruff, 

 التعمم

المستكل) بنفس الطبلب لجميع يراعيالتعمـ ال
الفركؽالفردية(

الالتعمـيككفبمستكياتمختمفة،
الىينتقؿ مستكل مف الطالب

االتقاف الى يصؿ االعندما اخر
)يراعيالفركؽالفردية(

(Prince, 2004) 

 مصدر المعرفة
المعمكماتيقؼالمعمـبيفمصادرالمعمكماتكالطالب عمى الطالب يحصؿ

مفمصادرىاالمباشرة
استخدام 
 التكنولوجيا

جياتستخدـكأدكاتمعينةكليساساسيةالتكنكلك
فيالعمميةالتعميمية

محكرا تعد ككظائفيا التكنكلكجيا
اساسيافيالعمميةالتعميمية.

 وقت الحصة

دقائؽلمتمييد9
دقيقةحؿكاجباتالحصةالسابقة70
دقيقةشرحالمحتكلالجديد30-29
انشطة70-39

يستنزؼكقتالحصةبالشرحكالتفصيؿ
 الحصة كقت أف يتضح سبؽ مما

40 في الحصة كقت أما ، اليـكدقيقة
فتككفنصؼاالسابؽ29المدرسي

دقائؽتمييد9
شاىد90 ما مناقشة دقائؽ

بالفيديك
انشطةكمشاركة29

كالتعمـ بالمشركعات الطمب يعمـ
كيبقىكقتالحصةلمتطبيؽ النشط

العممي.
(Bergman & Sams, 2012)

 التعمم مستويات

يتـالتركيزفيتقديـالمعمكماتعمىالمستكيات
كالتطبيؽكاليبقىكقت التذكركالفيـ مثؿ الدنيا

تعممولمطالبلتطبيؽ ضمفالمستكياتالعمياما
لمنمكالمعرفي،

لمطالب الجديدة المعمكمات تصؿ
ضمف كيعمؿ المنزؿ في
المعرفي لمنمك الدنيا المستكيات

كيعم بمـك ىـر معمف المعمـ ؿ
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 الفصل المنعكس الفصل التقميدي

الطالبعمىتنميةالمياراتالعميا
كالتماريف االنشطة خبلؿ مف
القرف ميارات تحقؽ .كبذلؾ

كالعشريف.  ,Brame) الحادم

2013) 

 التاحة
بالجدكؿ محدد كقت لو الطالب، يستطيع فؿ

تعكيضمافاتو.
يتمتع لذا كقت أم في متاح

بالمركنة..
(Staker & Horn, 2012 .P2) 

لم يتضح سبؽ تما عمى عمؿ المنعكس الفصؿ أف غيرنا التربكم تفكيرالنمكذج مف
.كممارسات

:فيديو محبوب لمطالب  اختيار كيفية

اكالبصرمالسمعيالفيديكاستخداـالدراسيالفصؿلعكساألساسيةاالشتراطاتمف

.ننفعاأكثريككفالفيديكفيالتفاعميةصفةتكافرتاذاك،كصكرةصكت

(96ـ،ص2015)الكحيمي،

المنعكسالفصؿعمييايعتمدالتي(األنماط209صـ،2015)الشرمافكيسمي

 التعميميةالعمميةفيكحكمةبعنايةاستخداموتـإذانجدافعالةأداةالفيديككيعتبر.الفمميبالتديف

:يةاألمكرالتالمجمكعةمففيوجبافتتكفريلمطبلبالختيارفيديكمحبكبك
 دقيقة99-90الفيديكاليتجاكز:حيثمدتو قصيرة -9

المرادالمؤثرات الصوتية -7 ليفيـ الصكتية المؤثرات الى يحتاج السمعي التعمـ : فيجب،
 ادخاؿالمؤثراتالصكتيةالتيتتناسبمعالمكقؼالتعميمي.

 لممتعمـ:يجبافيككفالفيديكغيرممؿكيعطيالمعمكمةبطريقةمحببةالفكاىةضافة إ -3

تكصيموميل الى اضاعة وقت الطالبيل  -2 المحتكلالتعميميالمراد الخركجعف عدـ :
 لممتعمـممايؤدمالىتشتتالمتعمـكعدتكصيؿالمحتكلبالشكؿالمناسب
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التعمـالبصرميحتاجالصكركالتمثيؿليفيـالمراد،كلذلؾيجبتزكيدضافة الشروحإ -9 :
كااللك بالشركحات المرادالفيديك كاالىداؼ كالمبلحظات المحتكل لتكضيح المناسبة اف
 تحقيقيامفىذاالفيديك.

التكبير والتصغير:  -1 بعضالمقاطع مؤثراتألىميتياتكبير يعطي مما بعضيا كتصغير
 (Bergman & Sams, 2012 )مرئيةتساعدعمىتركيزالمعمكماتلدلالمتعمـ.

 التغذية الراجعة في الفصل  المنعكس:

(أنوفيالفصؿالمنعكسيركزعمىنقؿالمعمكمة923ص،ـ7099)يذكرالشرماف
لسيكلة كتنظيميا كترتيبيا السابقة كخبراتو المعمكمات بيف الربط عمى مساعدتو ثـ لمطالب

بعداسترجاعيا الفيديكىاتفيما خبلؿ مف كحقائؽ معرفة مف تعممكه لما الطبلب فتطبيؽ ،
لصفيةمعكجكدالمعمـكالطبلباآلخريفأثناءالتطبيؽيكفرليـتغذيةالتعميميةداخؿالغرفةا

راجعةمباشرةكيساعدىـأيضاعمىعممياتماكراءالمعرفة.
 لتغذية  الراجعة الفعالة ىي :شروط ا

المتعمؽبالميمةالتيأخفؽفييا.لممتعمـتحديداليدؼ-
تحديدمسؤكليةالمتعمـ.-
صرمحددةلمساعدتو.المتعمـعنااءاعط-
مقياـبدكرايجابيفيتقييـمياراتوالمعرفيةكالكجدانيةكاالدائيةلالفرصلمطالباعطاء-

(942صـ،7099كمشاركةالمعمـبكضعمعاييرتقكيـاالداء.)الكحيمي،
  :الفصل المنعكس في  التقويم

أس كمقكما التعمـ عممية مف يتجزأ ال جزءا يمثؿ التقكيـ إف  ن             ن        كأنو مقكماتيا، مف اسيا      ن 
أك األشياء قيمة عمى حكـ إصدار عممية بأنو التقكيـ كيعرؼ خطكاتيا، جميع في يكاكبيا

المكضكعاتأكالمكاقؼأكاألشخاص،اعتماداعمىمعاييرأكمحكاتمعينة      ن              .

مدلالنجاحأك التيترميإلىمعرفة العممية بأنو يعرؼالتقكيـ التربية كفيمجاؿ
المنيجككذلؾنقاطالقكةكالضعؼبو،حتىالفشؿ فيتحقيؽاألىداؼالعامةالتييتضمنيا

 ة.يمكفتحقيؽاألىداؼالمنشكدةبأحسفصكرةممكن

إفتقكيـالمتعمميفىكالعمميةالتيتستخدـمعمكماتمفمصادرمتعددةلمكصكؿإلى
.حكـيتعمؽبالتحصيؿالدراسيليـ



19 

 : ويصنف التقويم إلى

فيالفيديكالتيمناقشةالمفاىيـثـ(منزؿبعدمشاىدةالفيديكفيال)يتـ. التقويم القبمي  (9)
.فيالمدرسة

كيعنياستخداـالتقكيـأثناءعمميةالتدريسكييدؼتحديد. التقويم البنائي أو التكويني (7)
لممعم راجعة تغذية كتقديـ  االىداؼالمنشكدة نحك الطبلب تقدـ تعمـمدل سير عف ـ

مف مزيد بيدؼإعطاء االىتماـالطبلب المتعمـ أداء في تعديؿ إلى التقكيــ كينقسـ
البنائيفيالفصؿالمنعكسالىقسميف:

 المنزؿفي مف : الدرسخبلؿ عمى المباشرة التقكيمية األسئمة كحؿ األساسية النقاط تحديد
المشاىد.

مىالمياراتالعمياالمرادتنميتيا.فيالمدرسة:مفخبلؿحؿاألسئمةع
 مف العاـالدراسي أك الدراسي الفصؿ أك الدرس بعد ف:كيككالتقويم الختامي أو النيائي (3)

.(93ـ،ص7090)مصطفى،االختبارات






 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المنعكس الفصل في اتطبيقي وكيفية التقويم ( : انواع6.1شكل )
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 :عكسنمميزات تطبيق الفصل الم

فيمجاؿالتعميـعكؿيتشج - الحديثة األفضؿلمتقنية كالطالبعمىاالستخداـ مفالمعمـ
نعامة.

االستغبلؿاألمثؿلكقتالدرسمفقبؿالمعمـفيتصكيبأخطاءالطبلبكاإلجابةعف -
 استفساراتيـكتطبيؽماتعممكهعمميابدالمفإلقاءالمحاضراتفيالصؼ.

التعمـالذاتيكبناءالخبراتكمياراتالتكاصؿكالتعاكفبيفالطبلبكدالتفكيرالناقتعزيز -
باألنشطةالجماعيةداخؿالفصؿ.

سريعمساعدة - الطبلب مستكل تقييـ عمى نالمعمـ               أثناء حميـ لطريقة بتقييمو كمباشرة ا       ن    
 الصفية باستخداألنشطة تصميميا يمكف التي التفاعمية األسئمة تطبيقاتبتكظيؼ اـ

 (.ـ7091،نترنت.)عبدالكاحداإل

شبكةاإلنترنتككسائؿاإلعبلـكسائؿتعمـالعصرالمحببةلمطبلبمثؿالمعمـلاستخداـ -
 االجتماعيةلمحصكؿعمىالمعمكماتكالتفاعؿ.

التقميدم - فيالتعمـ كبيرا تفريدالتعمـحيثأفتفريدالتعمـيشكؿتحديا فمفالصعباف،
ك طالببالسرعة كؿ يصعبعمىيتعمـ كما كقدراتو، امكانياتو الذميتناسبمع االتقاف

المعمـفيزمفالحصةالمحدكدأفيقدـالدعـالكافيلجميعالطبلبكلكفبحصكؿالمتعمـ
مناقشةكالحصكؿعمىكاللؤلسئمةعمىالمحتكلفيمنزلةيساعدفيتكفيرغرفةالصؼ

.(Ahmed ,2016)الدعـالفردم

مفتركزدكرالمعمـفيإلقاءتطكيردكرالمعمـ - مفككنوممقناإلىمكجوكمرشد.فبدال      ن     ن  
إلىمرشدلخمؽبيئةكديةعمىاالنترنت المحاضراتالنظريةكتمقيفالطبلبتحكؿدكره

البعض. بعضيـ الطبلبمع مراقبلممناقشاتعمىاالنترنتكلتفاعؿ لمطبلب، كمكجو
قؿالكتسابمياراتإدارةالكقتلجعؿعمميةالتعمـالذيفلـتتحليـخبرةفيالعمؿالمست

لتشجيعاوالمختمفةلأكثركفاءة.فالمعمـفيالفصؿالمنعكسيكتسبعددامفاألدكار
ك الراجعة، التغذية عطاء كا المحرز، التقدـ كرصد كتكجيو الطبلب كتحفيز                           الثقة، تعزيز

(.Marsh،7097)كالحفاظعمىالدافع
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مفاضطرارالمعمـإلىتكرارنفسالمحاضرةلعدةصفكؼ،أصبحتكفيركقتالم - عمـفبدال                  ن 
استخداميالعدةسنكاتمادامتتحقؽاألىداؼالمطمكبةمنياكبإمكانوتسجيؿالمحاضرة

بدقة.

المختمفة - كاأللكاف األشكاؿ تكظيؼ خبلؿ مف التعميمية لممادة كتشكيقيـ الطبلب جذب
يساعدالمعمـكالصكرالثابتةكالمتحركةف يخدـالمادةالمتعممةكىذا يتسجيؿالدرسبما

فيتكضيحمعانيالكمماتكالجمؿبربطيابالصكركلقطاتالفيديكالمعبرةعنيالتثبتفي
أكثرمتعة.التعميميةذىفالطبلبممايجعؿالعممية

كالتطب - النظرم الجانب بيف المكجكدة الفجكة إزالة في التكنكلكجيا استغبلؿ لمعمـك يقي
ما فكثيرا المعمـ. بإشراؼ التطبيقي الدرسلمجانب تخصيصكقت خبلؿ مف المختمفة، ن                              
يشتكيالطبلبمففقدانيـلمبيئةالتطبيقيةلمايتعممكنومفمسائؿنظريةداخؿالصفكؼ.

كصكؿالطالبإلىالدركسالمقررةفيأمكقتكمفأممكافمفخبلؿرفعياتسييؿ -
.الفيسبكؾأكالتكاصؿاالجتماعيمثبلاليكتيكبعمىأحدمكاقع

يتيحلمطبلبإعادةالدرسأكثرمفمرةلتأكيدالفيـأكتدكيفالمبلحظاتفالطالبأصبح -
حرافياالستماعإلىالدرسالمسجؿحيثيستطيعأفيكررهكمايشاءأكيتكقؼفيأم                         

مقيدابكقتالدرسالمحددكيتحرججزءإذاشعرباإلرىاؽكيكمؿفيكقتآخربعدأفكاف        ن
أك سابقة بتدكيفجزئية األسبابكانشغالو الدرسلسببمف مف جزئية مفطمبتكرار

( Bergman & Sams،2014)شركدذىنوفيلحظةمفالمحظات.

مراجعةمكاضيعفيالرياضياتيصعبعمىيـفيمكن،ألبنائيـمتابعةاكلياءاالمكرتسييؿ -
.ألبنائيـتعميميااكلياءاالمكر

المعمـ - الصؼمفخبلؿمشاركة داخؿ الطالبكالمعمـ العبلقاتبيف عمىتقكية يساعد
شرافوالمباشر. لمطبلبفياألنشطةالرياضيةالمختمفةكا                

كتكميفيـ - مجمكعات إلى الصؼ في الطبلب تقسيـ خبلؿ مف التعاكني، التعمـ زيادة
 ,Willinghamبلبكتدربيـعمىالعمؿالجماعي.)بأنشطةكتطبيقاتتنافسيةتشجعالط

2009, p. 8) 
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  المنعكس:تحديات تطبيق الصف 

حسف لدراسة ابانمي(921-993صصـ،7099)كفقا  ـ،7091)كدراسة
فافتحدياتتطبيؽالفصؿالمنعكسىي:(ـ7091تي)بدراسةسك(23-79صص
عداد الدرس عند المعمم:عدم توافر األجيزة والبرمجيات الالزمة لتسج  -                              يل وا 

 تطبيؽ عمى يعترضبعضالمعمميف قد المنعكس األجيزةالفصؿ تكافر عدـ بحجة
عداده،إالأفاألمرأيسرممايتصكرإذإفكؿما كالبرمجياتالبلزمةلتسجيؿالدرسكا                        
أكجيازلكحيأكحتىىاتؼمفاليكاتؼ ىكجيازحاسكبكاحد المعمـ يحتاجإليو

راتمجانيةيثبتعميوبرنامجمفبرامجتسجيؿالشاشةككثيرمنياتكجدلوإصداككيةالذ
كأغمباألجيزةالتيأشرناإليياتحتكمعمىكاميرات.باإلضافةإلىكاميرا

عجز بعض المعممين عن توظيف التقنية بميارة لتطوير طرق التدريس والتحفيز  -
:والتواصل مع الطمبة

امةعددمفالدكراتالتدريبيةككرشالعمؿلتدريبالمعمميفعمىكيمكفتجنبذلؾبإق
.كعرضمياراتإدارةالصؼمنعكسالفصؿطرؽتطبيؽال

:تمسك بعض المعممين بالطريقة التقميدية وعدم رغبتيم في التخمي عنيا 

بيف الفرؽ كبياف أماميـ الحية عرضالتجارب خبلؿ مف بذلؾ إقناعيـ يمكف كىؤالء
جراءالبحكثالتجريبيةكعرضالنتائجعمييـبغيةلمنعكسالفصؿا كالطريقةالتقميديةكا                

يؽ.التطبكإقناعيـكحثيـعمىالتجربة
 عدم توافر اإلنترنت عند جميع الطالب: -

تكافراإلنترنتعندكؿالطبلب،إذيمكفالحصكؿعمىالدركسالمسجمةمباشرة ناليمـز                        
أكشبكاتاالت المتاحةWireless / Bluetoothصاؿغيرالسمكي)مفحاسكبالمعمـ )

فيالجامعةأكالمدرسة،أكمفأمجيازآخر.
 عدم توافر األجيزة الالزمة عند جميع الطالب: -

االتصاؿ كسائؿ باقتناء ىكس لدييـ أصبح العصر ىذا فطبلب قبؿ، مف أشرنا فكما
طالب كؿ يككف فيكاد لكحية، كأجيزة ذكية ىكاتؼ مف األجيزةالحديثة ىذه أحد لديو

رخص في ساىـ مما األجيزة لتمؾ المصنعة الشركات بيف التنافس ذلؾ عمى كساعد
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فعجزبعض كا أسعارىا.            بما  المشكمة ىذه فيمكفمعالجة الطبلبالفقراءعفامتبلكيا
الفصؿ تقميد الذيفاليممككفالكمبيكترفيالمنزؿيمكنيـالمنعكسيسمى" فالطمبة ،"

بعممومشاىد يقـك منيـ كؿ طبلبية كثافة ذا فصميا أف كحيث الفصؿ، في الفيديك ة
بمشاىدةالفيديككحؿالمشكبلتأداءاختبارقصيركنشركتعميؽعمىحمقةنقاشيةعمى

المعممةمكجكدةفي طالماالمطمكبةاالنترنت،لذاكؿكاحدمنيـقادرعمىأداءالمياـ
افيأممرحمةمفمراحؿالعمؿالفصؿلمساعدةمفيحتاجإليي

ضرورة تقبل الطالب تحمل مسؤولياتو وعدم  التكاسل أو انشغال عن الستماع لمدرس  -
:خارج الصف

قديحدثأفيتكاسؿبعضالطبلبعفاالستماعلمدرسالمقررليـخارجالصؼ،مما
األنشطة في المشاركة مف يتمكف لف الطالب أف إذ الفصؿ، داخؿ مشكمة يسبب
كالتطبيقات.كعبلجىذااألمرقديككفسيبل،إذيمكنناتخصيصبعضالدرجاتلنشاط

الطالبداخؿالصؼ،فيذاالنشاطيعكسمدلاجتيادالطالبفيالدراسةكمدلتقدمو.

 الفصل المنعكس كمدخل لتعميم الرياضيات

جميعمجاالتتعتبرمادةالرياضياتمفاىـالمكادالتعميميةكذلؾلمحاجةالييافي
مادةالرياضياتتحتاجكقتكافيلتناكؿجميععناصرالمنيجالمدرسيكتحتاجالحياة.كألف

القياـعمىحؿالمسائؿالرياضيةكالتدريبعمىالمياراتكا بشكؿمفالمتعمـ الفكارالجديدة
راتلمطالبتحتاجمفالمعمـالمتابعةكالمساعدةبشكؿفردمكتنميةالتفكيركالمياكمافردم

ككؿىذااليمكفمفخبلؿالتعمـبالطريقةالتقميديةكلذلؾيجباتباعاالتجاىاتالحديثةفي
األكثر.التعميـلمكصكؿالىالفاعمية

الم الفصؿ أنعكسيعد عمى التيتساعد االتجاىاتالحديثة الكقتالكافيإحد يجاد
عممكالرياضياتاليجدكفالكقتلتقديـالىافماكسامزحيثاشاربرجمافلمتعمـكيؤكدذلؾ

مرعمىاتاحةألالمساعدةلمطبلبلممشاركةالفعالةفيانشطةالمفاىيـالرياضيةكاليقتصرا
المنعكسةالفرصةالستخداـالتقنيةفحسببؿيتجاكزذلؾالىافاصبحتفصكؿالرياضيات

عمىالربطمعالرياضياتالمجاالتتساعدعمىاجراءعممياتالتفكيرالمختمفةكماتساعد
المجاالت في مثؿSTEMاالخرلكما مياراتلممتعمميف كتمية كالتقنية، العمكـ التيتضـ

 الرياضية المسائؿ كحؿ الرياضي يستطيعالتكاصؿ الفصؿال ظؿ في تنميتيا المعمـ
(33-37ـ،ص7099)آؿمعدم،التقميدم.



24 

 المحور الثاني 
 حل المسألة الرياضية

 

الرياضيات لمعممي الكطني المجمس معايير بينت  ( NCTM )قد
(National Council of Teachers of Mathematics)أنويجبإعدادالطبلبالستخداـ

،كما الرياضي كالتبرير االتصاؿ عمى القدرة مع الرياضية المسائؿ لحؿ الرياضية المعرفة
ب المعايير طرؽكاستراتيجياتمختمفةأظيرتىذه باستخداـ المسائؿ الطبلبلحؿ تكجيو أف

يساعدالطبلبعمىتطكيرتفكيرىـالرياضي،كمابينتىذهالمعاييرحاجةالطبلبلتزكيدىـ
(.NCTM,2000).بمسائؿتتحدلتفكيرىـ،كذلؾمفأجؿإعدادىـلتطكيرتفكيرىـالرياضي

 تعريف المسألة الرياضية:

ال تعد الرياضيةكىيمشكمةتحتاج   نارئيسامفمككناتالمعرفة الرياضيةمكك مسألة                  ن    ن      
الىحؿاكسؤاؿيحتاجالىجكابكبشكؿعاـفافالمسألةالرياضيةمشكمةتحتاجالىحؿ
)اليكيدم . الفرد عند المشكمة لتمؾ جاىزة اجابة تكجد كال لمفرد بالنسبة مكقؼجديد كىي

(32ص،ـ7001

بحيثيشكؿىدفالمفرد،(فقدعرفيابأنيا"سؤاؿيطمباالجابةعنوـ9410ليا)أمابك
تحقيقو يريد بالطرؽالمألكفةلديةبمكغوكاليستطيع، ، بالطرؽبمكغواليمكفكيشكؿتحديا

( . المسألة" شركط مف اساسي شرط لو كالتصدم التحدم الفرد كقبكؿ زينةأالعادية ،بك
707ص،ـ7009 عركعرف.( كفجييا (ىي"مكقؼعددمكصؼ993ـ،ص7090سميماف)

 بالكمماتاثيرحكلوسؤاؿمحدددكفأفيدؿذلؾالسؤاؿعمىنكعالعمميةالبلزمةلمحؿ".

(بانيا"مكقؼتعميميجديديتعرضلوالمتعمـ792ـ،ص7099اابكزينةكعباينة)كعرفي
افيذىنولديوحؿجاىزفييككفكال ككفالمكقؼالتعميميمسألةرياضيةكليسضركريا

:ن تتوفر في المسألة الشروط التاليةأوحتى تكون ذلك يجب لجميعالطمية"

 افتككفقابمةلمحؿكىناؾجيدكاضحمفقبؿالمتعمـلحميا -9

 حتىيتمكفمفالحؿزالتوإلىناؾعائؽيسعىالمتعمـ -7

 تتسـبالكضكحالتاـكتمثؿىدفابالنسبةلممتعمـ. -3
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فيخبراتوتجدكالالفرديكاجو(بانيا"مكقؼصعب712ـ:ص7004كعرفياالخطيب)
فيعيش،عمىالسيطرةعمىىذاالمكقؼأكفيـجميعدقائقوكتفصيبلتومايساعدهالسابقة

الفردفيقمؽكتكترطامالـيجدالحؿالصحيح"
:فر فيو ثالثة شروط ىيوحتى يتصف الموقف بالنسبة لفرد ما بانو مسألة يجب ان يتو 

 ـ(7099بكزينة،أاالستقصاء)كالحاجزكالقبكؿ

عرفتالباحثةالمسألةالرياضيةبانيامكقؼتعميميجديدفيمادةالرياضياتيشكؿك
 كالتستطيع الصؼالتاسعاالساسي لطمبة اتزافبمكغوىدفا الىحاؿعدـ يؤدمبيا مما

 اتالرياضيةالسابقة.كيتطمبحمواستخداـالمعمكم    

 مكونات المسألة الرياضية :

مفالضركرمأفتككفالمسائؿالتييتعرضلياالطالبمتنكعةكشاممةلممكاقؼالتي
المسائؿ ىذه تشمؿ أف يجب كما الرياضية، رات كالميا كالتعميمات لممفاىيـ تتطمبتطبيقا

حميا.مكاقؼحياتيةتستخدـالمعرفةالرياضيةالمكتسبةفي


 الرياضية المسألة ميارات (:6.2شكل )
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 الفرق بين المسألة والتمرين ؟

 
 التمرين المسألة

كالفيـ الميارات مف داخمي تركيب إلى تحتاج
لمقكاعدكالتعميماتالرياضية،كربماتحتاجإلىكؿ

ماسبؽفيكضعجديدغيرمألكؼ

يستخدـفيتدريسالرياضياتلتدريبالطالبعمى
اراتأكتطبيقاتلترسيخقكاعدكمفاىيـرياضيةمي

ـ(7093)ياسيف،درستسابقا

التفكير مف عميا مستكيات المسألة حؿ  تتطمب
مثؿالفيـكالتطبيؽكالتحميؿكالتركيب

يتطمبالتمريفمعرفةكفيـالتعميماتكالخكارزميات
ـ(9434،كادراؾمعناىافقط.)المغيرة

 يحتاجمف التفكيرمكقؼجديد  التحميؿكالمتعمـ
التجريبلمكصكؿالىالحؿالصحيحك

مياره المتعمـ يكسب  معمكمة الى  يستند مكقؼ
ـ(7090)ابكزينة،

ـ(7093تحتاجالىالتقميدكالتدريب)ياسيف،تحتجالىميارهعممية

ـ(7090،تحتاجالىالميارةاكالثـالفيـ)ابكزينةتحتاجالىالفيـاكالثـالميارة



اليكـقدتككفتمريفالغد يعتمدعمىمستكلالمعرفةكمسالة لدلكىذا الخبرة
ـ(7002.)عباسكالعبسي،الفرد

 أنواع المسألة الرياضية :  

تأخذالمسائؿالمتضمنةبالكتبالمدرسيةاشكاالمختمفة،فمنيـمفقسمياالى:
المسائل الحسابية -9 المسائؿ بيا كيقصد الدنيا: األساسية المرحمة طبلب يكاجييا التي

كالعميا،حيثتكمفصعكبتيافيتحديدالعممية،فعندمايكاجوالطالبمسألةمفىذاالنكع
 فإنويسأؿمعمموعفالعمميةكلكينساعدالطبلبعمىكيفيةالتعامؿمعالمسألةفبلبد                 

 ختياركتحديدالعمميةالمناسبة.مفتكجيوبعضاألسئمةاإليحائيةالتيتساعدىـعمىا

ىيأسئمةرياضيةيدخؿفيصمبيارمزجبرمكاحدأكأكثر/مثبلحمؿالمسائل الجبرية: -7  ن                  
إلىإدخاؿ7ص2–سص70+7المقدارس .كقدتككفمسألةحسابيةنحتاجلحميا

 رمزجبرمأكأكثرلتصبحالمسألةعمىشكؿمعادلةأكمتباينة.
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ىيتمؾالمسائؿالتيتعتمدفيحمياعمىمسمماتكحقائؽكنظريات:المسائل اليندسية  -3
اليندسةالمستكيةكعمىرسـأشكاؿتقريبيةثـأشكاؿدقيقةلحميا.تحتاجىذهاألسئمةإلى

 ـ(7097،استخداـأنكاعمختمفةمفالبراىيفلحميا.)عكدة

كمنيـمفقسمياالى:
ترياضيةعمىغراراالمثمةكالتماريفالمحمكلةعمميابإجراء:ذاتصمةمسائل نمطية -9

فيالكتابالمدرسي.
مسائل غير نمطية -7  ذاتصمة يسبؽبإجراء: لـ فيمكاقؼجديدة عممياترياضية

 ،صحح(ـ7003لممتعمـحؿأمثمةعمييا)المشيراكم،

كايضاقسمتالى:
لممتعمميفبشكؿمفرداتكمسائل لفظية : -9 رمكزلغكيةكالتيتدكرحكؿكىيالتيتقدـ

مكقؼكميبدكفاالشارةالىالعمميةالمطمكبةعندالحؿ.
:كىيالتيتقدـلممتعمميفبشكؿكميتحددفيوالعمميةالمطمكبةعندمسائل غير لفظية -7

 الحؿ.

 حل المسألة الرياضية:

تع بؿ المدرسية، الرياضيات في الزاكية حجر بأنيا المسألة حؿ إلى  ينظر                             د عند 
ياأنببعضيـ المدرسية، الرياضيات لتعمـ األساس حؿكاليدؼ عمى الطبلب بقدرة يتمثؿ
(كعرفيابكليابانياالعمميةالتييستخدـ33ص،ـ7099الرياضية.حمادنةكالقطيش)المسائؿ

يدة.جدفيياالمتعمـمجمكعةمفالقكانيفكالمبادئالتيتـتعممياكيستطيعتطبيقياعمىمسائؿ
(.NCTM ,2000عمىانيااالنخراطفيميمةماطريقةحمياليستمعركفةمسبقا)كتعرؼ

تتطمبمنوالتفكيركالتبصيركاالدراؾكتصميـألنياكعرفتبانياعمميةمعقدةبالنسبةلممتعمـ
عمـخطوالعمؿكتقييـالحؿكالتأكدمفمعقكليتو.كىينشاطعقمييتـفيواعادةتنظيـالت

السابؽالمرتبطبالمكقؼغيرالمألكؼالذميتعرضلوالمتعمـبقصدتحقيؽىدؼما.ابكزينة
(792صـ،7099كالعباينة)

،كيرلجانيوأفحؿالمسألةىكتعمـاستخداـالمبادئكالتنسيؽفيمابينيالبمكغاليدؼ
في بارعيف يصبحكا اف مف يمكنيـ لرياضية المسائؿ الطبلبحؿ فيفتعمـ القرارات اتخاذ

حياتيـ.
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عف رياضية مشكمة التصدمكمكاجية استراتيجيلكيفية التفكيربشكؿ بانيا كعرفتيا
كالخياراتكاالحتماالتمف البدائؿ كاستكشاؼجميع المشكمة ىي ما كتحديد دراستيا طريؽ

اخبلؿ الحؿككيفتحديد لمعطياتكالمطمكبكفكرة تنفيذه ية تكظؼالمبلحظكفييا ،كالتأمؿة
كربطيابالخبراتالسابقةالتخاذالقرارالمناسبكالكصكؿلمحؿ،كالتحميؿ،التركيب،كالتصنيؼ
االمثؿ.

 أىمية حل المسألة الرياضية:

كقدافردتكثيقة،عالميبيذاالمككفالمعرفيالميـفيالبناءالرياضيىتماـإيكجد
لمعمميالرياضياتفيلكالياتالمتحدةاالمريكيةالمعاييرالعالميةالصادرةعفالمجمسالقكمي

معياراخاصالحؿالمسألةالرياضيةضمفمعاييرالعمميات.

كلقدأكدتتمؾالكثيقةفيمجاؿحؿالمسألةالرياضيةأفمناىجالرياضياتالمدرسية
فيمايمي:فيمرحمةرياضاالطفاؿحتىالصؼالثانيعشريجبافتساعدالمتعمـ

 اءمعرفةرياضيةجديدةمفخبلؿحؿالمسألةالرياضيةبن -9

 حؿمسائؿرياضيةذاتصمةبمكضكعالرياضياتفيسياقاتاخرل -7

 كمناسبةلحؿالمسألةالرياضية.متعددةاستخداـاستراتيجياتمفالتمكف -3

 (93صـ،7099،جمعة)التأمؿفيعمميةحؿالمسألةالرياضية. -2

ماباإلضافة سابالى منياانقذكر السابقة  االدبيات عمى كباالطبلع أىمية، مف
شر كعباينة،ك(ـ7003خ،ي)ابك أبكزينة )بدكم،ـ9442) (ـ7003(ك (ـ7009ك)حمداف،،
،(ـ7009ك)فرج، كدركيش ،)ـ7003ك)مريزيؽ )Jhon son&Rising,1972,p203فاف )

:مايمييكمففيالرياضيةأىميةحؿالمسألة
الحسابيةكاكسابيامعنىكتنكيعيا.راتالميالتدريبعمىا-9
الدلالمتعمـ.اكتساب-7 المفاىيـالمتعممةمعنىككضكح ن      
تنميةأنماطالتفكيركعفطريؽحؿالمسائؿتطبيؽالقكانيفكالتعميماتفيمكاقؼجديدة-3

لدلالطمبةالتييمكفأفتنتقؿإلىمكاقؼأخرل.
.االستقبلؿرمكحبكسيمةإلثارةالفضكؿالفك-2
نشاطيـ.استخداـمسائؿرياضيةمناسبةتحفزالطمبةعمىالتعمـكاثارةالدافعيةلدييـلزيادة -9
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 زيادةالقدرةعمىالتحميؿكاتخاذالقراراتفيالحياة. -1

 تنميةانماطالتفكيرلدلالطمبة. -2

كماتالمعطاة.خبراتفيجمعالمعمكماتكتحميمياكفيعمؿاستنتاجاتمفالمعمتييئة -3

 خطوات حل المسألة الرياضية:

المقصكدفيياالخطكاتالذىنيةالتينتبعيامفاجؿالكصكؿلحؿالمسألةكالتأكدمف
الرياضية المسائؿ حؿ في معينة تفكير استراتيجية اتباع خبلؿ مف ،ذلؾ صحيح  .حمنا

كىذاقديسببمشاكؿفيؿحئؿالرياضيةمباشرةبكتابةالربماقديبدأالطبلبفيحؿالمسا
النتيجةالنيائيةبسببقمةالتخطيطاكعدـالتفكيرالجيدبالمعطياتكالمطمكبكىذابسببعدـ
يظف فقد ارتكبيا انو يعرؼالطالب ال يسبباخطاء مما الحؿ في كاضحة طريقة اتباعيـ

.الطالبافحموصحيحلكفنقصالتنظيـقديسببىذهالمشكمة

تمفاالستراتيجياتالعامةكالخاصةالتيتنميالقدرةلدلالطالبلحؿفيناؾعشرا
الرياضية المسائؿ ، محددة خطكات استراتيجية يعركلكؿ كما الخطيبفياكمنيا

(939ـ،ص7090)
 أول : الستراتيجيات العامة

 (Polya,1975نمكذجبكليا) -9

 (John – Dewey ,1910مكذججكفديكم)ن -7

 (Frank Laster ,1978نمكذجفرانؾليستر) -3

 ((Bell,1978                                                            نمكذجبيؿ -2

ضخطكاتكؿمنياكسكؼيتـعر
استراتيجية بوليا:-9

لقدكضعجكرجبكلياالذميعدمفالركادفيمجاؿحؿالمشكبلتالرياضيةفيكتابو
(استراتيجيتوالتيتساعدالمتعمـعمىتنظيـHow To Solving Itالمشيكر)البحثعفالحؿ
في  الرياضية المسألة خطكات حؿ )عقيكىيأربع مف كؿ يعرضيا ،كما ـ،ص7000بلف

،749-734صصـ،7090)الخطيب،(،973 كالكسكاني )البكرم ـ7009(، ص، ص
920-927):



30 

 كتتمثؿفيقراءة المسألة وفيميا: -9

كاعادةصياغتيابكمماتؾالخاصة.،أكثرمفمرةكقراءةالمسألةبعناية-

المعطيات؟)حددالحقائؽالمفتاحيةكالتفاصيؿ(تحديد-          

كب؟)أم:ماالذمتريدإيجاده؟(المطمتحديد-

الشركط؟تحديد-

رسـشكؿإفأمكفكتدكيفالمبلحظاتكالبياناتعميو-

ايجادلحؿمطمكبةالمعمكماتالتحدبد- الكحداتاك مثؿتحكيبلتبيف المسألة ىذه
مجيكؿعيرمعطى.

 .طياتالكاردةكافيةلحؿالمسألةالمعالتآكدمفاف-

 كتتمثؿفير خطة الحل:ابتكا -7

ىؿىناؾمشكمةذاتصمة)تشبو(بالمشكمةالحاليةكحممتيامفقبؿ؟-

كيؼترتبطالحقائؽبعضياببعض؟-

_ىؿتستطيعحؿجزءمفالمشكمة؟

_ىؿاستخدمتكؿالبيانات؟

 ؟كلماذامااالستراتيجيةالمناسبةلحؿىذهالمسألة؟-

 :كتتمثؿفيتنفيذ الحل -3

خطتؾالتيتكصمتإلييانفيذت-

خطكاتالحؿبكضكحكتابة-

خطكاتالحؿفيجمؿرياضيةكاممةكتابة-

 ماىكالحؿ؟)تفسيرالحؿ(-

الحؿعكسياأكالسيربخطكات:كتتمثؿفيالتحقؽمفالحؿبالتعكيضأكمراجعة الحل -2
 السئمةالتاليةاكاالجابةعمىا،Polya,1957,p)937إيجادطريقةأخرللمحؿ.)

ىؿأجبتعمىالسؤاؿ؟-
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راجعخطكاتحمؾ)إذالـتنجحالخطةراجعياأكاخترخطةأخرل(-

- الذمحصمتعميو الحؿ صحة اختبر معطيات، مع إجابتؾ تتكافؽ ىؿ : أم
المسألة؟أك:ىؿالناتجمعقكؿكصحيح)الحكـعمىمعقكليةالناتج(؟كىؿنفذت

تبطريقةصحيحة؟جميعالعمميا

ىؿتستطيعاستخداـخطةحؿىذهالمسألةفيمسألةأخرلمشابية؟-

 شكؿيكضح عندجكرجخطكاتحؿالمسألة

 










 بوليا المسالة عندخطوات حل  (:6.3) شكل

 استراتيجية جون ديوي : -6

عمميةالتفكير.إلتماـيرلديكمافىناؾخمسةاطكار

 تحديدالمشكمة -9

 ـلمشكمةكتحديدىابصكرةادؽفي -7

 تككيففرضياتلمحمكؿالممكنة -3

 دراسةكتمحيصىذهالفرضياتالستنتاجالقيمةالمحتممةلكؿمنيا. -2

اختيارصحةالفرضياتاتيتنتجالحؿاالمثؿ. -9
 استراتيجية  ليستر: -2

نيككؿكباالعتمادعمىعمؿكؿمفبكلياالرياضيةاقترحليستراستراتيجيةلحؿالمسألة
كسيمكفكىذهاالستراتيجيةتتككفمفستمراحؿىي:
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 االنتباهلممشكمة. -9

 االحاطةبالمشكمة. -7

 تحميؿاليدؼ -3

 تطكيرلخطة -2

 تنفيذالخطة -9

 تقكيـالخطةكالحؿ -1

 

 استراتيجيةبيؿ-2

كيتككفىذاالنمكذجمفالخطكاتاالتية:

 عرضالمشكمةفيصكرةعامة -9

 كرةاجرائيةقابمةلمحؿاعادةصياغةالمشكمةفيص -7

 صياغةفركضكاجراءاتبديمةلمكاجيةلمشكمة -3

 اختيارالفركضكتنفيذاالجراءاتلمحصكؿعمىحؿاكمجمكعةمفالحمكؿالممكنة -2

 ـ(9432تحميؿكتقكيـالحمكؿكاستراتيجياتيا.)بؿ، -9

لؾلعدةكسكؼتعتمدخطكاتنمكذجبكليافيحؿالمسألةالرياضيةفيىذهالدراسةكذ
افىذاالنمكذج:(734ـ،ص7090مفابرزىاكمايعرضيا)الخطيب،،اسباب

 كتثبتفعاليتو.،الرياضياتفيمجاؿتطبيقوتـ (9

 بالرياضيات.خاص (7

 لومراحؿاساسيةمحدده (3

 ثانيا: الستراتيجيات الخاصة

 المسألة لحؿ الخاصة االستراتيجيات كالببلكنة،)الرياضية. صصـ،7099حمزة
(ـ7002)ابكزينة،كعباينة،،(927-922

 .المسألة لحؿ قانكف أك قاعدة عف البحث استراتيجية -
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 . اإلجابة معقكلية تحديد استراتيجية -

 .نمط عف استراتيجيةالبحث -

. المنطقي استراتيجيةاالستدالؿ  -

 . جدكؿ أك منظمة قائمة استراتيجيةعمؿ -

 .شكؿ أك نمكذج عمؿاستراتيجية -

.أسيؿ مسألة حؿستراتيجيةا -

 .عكسي بشكؿ الحؿ بخطكات  ستراتيجيةالسيرا -

 .فرعية أىداؼ ستراتيجيةتحديدا -

 الخطأ.كالمحاكلة أك استراتيجيةالحذؼ -

 التحديات التي تواجو طالبات الصف التاسع الساسي في حل المسألة الرياضية الساسي.

ماليابمايمي:مفخبلؿاالطبلععمىالدراساتكاالدبياتالسابقةتـاج

الخمطبيفالقكانيفالرياضيةلكثرتيا -

الغياباتالمتكررةتؤدمإلىعدـفيـالمكضكع -

عدـقدرةكثيرمفالطمبةعمىفيـصيغةالمسائؿ -

ضعؼمدرسالمادةفيإيصاؿالدرسبالشكؿالمطمكب -

ضعؼأسمكبمعالجةالمسألةكعدـتنظيميا -

سألةبمغةالطالبالخاصةعدـقدرةمدرسالمادةمفصياغةالم -

كثرةعددالطمبةفيالصؼالكاحديؤدمإلىعدـالفيـأثناءالدرس -

الخكؼمفالفشؿفيحؿالمسألة -

المجكءإلىاآلليةفيمباشرةالحؿكمتابعتو -

عدـقدرةالطمبةعمىاالستمرارفيالحؿ -

خجؿبعضالطمبةمفالسؤاؿعندعدـفيـالمسألة -

ادةالرياضياتميكؿسمبيةنحكم -
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عدـالقدرةعمىتمييزالحقائؽالكميةكالعبلقاتالمتضمنةفيالمسألةكتفسيرىا -

عدـالشعكربالرضاكاالرتياحعندحؿالمسألة -

صعكبةاختيارالخطكاتالتيستتبعفيحؿالمسائؿ -

ضعؼالقدرةعمىالتفكيراالستدالليكالتسمسؿفيخطكاتالحؿ -

رياضياتضعؼاألساسفيمادةال -

عدـالتمكفمفالمبادئكالقكانيفكالمفاىيـكالعممياتالرياضية -

عدـقدرةالطمبةعمىربطالمسألةالجديدةبالمسألةالسابقة -

عدـالقدرةعمىفيـمعانيبعضالمصطمحاتالرياضية -

عدـفيـقكانيفحؿالمسألة -

سيةعدـالتمكفمفالقياـببعضمياراتالعممياتالحسابيةاألسا -

كجكدعاداتسيئةفيالقراءةلدلالطمبة -

ضعؼالطمبةفيميارةالقراءةكالمفرداتالمغكية. -

كبسببىذهالتحدياتالتيتكاجوالمتعمـفيحؿالمسألةالرياضيةكالتطكرفيمجاؿ
استراتيجيات استخداـ إلى  كالباحثة التربكييف كجيتأنظار كمنياالتكنكلكجيا تدريسحديثة

المنعالفص المسائؿ كسؿ عمىحؿ طبلبو قدرة لتنمية  كقتلممعمـ تكفير  إلى تؤدم التي
التجريدالمكجكدفيالرياضيات،كاكسابيـطرقالمتفكيركالرياضية،كالتغمبعمىالصعكبات ن            

الرياضي،كحباالستطبلع،كالثقةبالنفس،ممايككفلدييـاتجاىاتإيجابيةنحكالرياضيات
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 ر الثالث المحو 
 التواصل الرياضي 

 مقدمة:

كنظرياتيا مفاىيميا الى كاالستماع ككتابتيا قراءتيا تعمـ يتضمف الرياضيات تعمـ
(97،صـ7002يا)عبيد،فيكفيـكادراؾقكاعدالتعبير،كمناقشةمكضكعاتيا

يعرؼ ما ظيكر في كالرياضيات التكاصؿ بيف الكثيؽ االرتباط كجكد اسيـ لذلؾ
الرياضيبالتكا صؿ كالمجمس، المؤسساتكالييئاتالعممية مف العديد اىتماـ عمى حاز كقد

NCTM(7000،9434القكميلمعمميالرياضيات)

الرياضية،كىكيشيرإلى كيعدالتكاصؿالرياضيأحدالمككناتالرئيسةالثبلثةلمقكة
كعبلقاتاستخداـ كأشكاؿ كألفاظ رمكز مف تحكيو بما الرياضيات الغة عف ألفكارلمتعبير

بينياراؾالرياضيةكفيمياكاد التكاصؿلوأىميةكبيرةفيالرياضيات،ما مفعبلقات،كىذا
القكة مجاؿ في الباحثيف عمى تفرض أىمية كمياكىي أبعاد عمى التعرؼ تارالرياضية

الرك الرياضيات.)  تعميـ في أىدافو لتحقيؽ تنميتيا عمى القدرة أجؿ مف يس،التكاصؿ،
(.334ـ.ص7099

 تعريف التواصل الرياضي:

االمريكيةعرؼ المتحدة بالكاليات الرياضيات لمعممي القكمي المجمس
(NCTM,1989:P214   كبيئة مفرداتكرمكز عمىاستخداـ الفرد قدرة  " التكاصؿبانو )

الرياضياتفيالتعبيرعفاالفكاركالعبلقاتكفيميا".
التعريؼيتبناهكث يرمفالباحثيفكالميتميفبتعميـالرياضياتمعتغيراتطفيفةكىذا

التخرجعفجكىره فيصياغة فيتعريؼ، اضاؼمتغيراتكالبعضاالخرحدد فبعضيـ
بعضمياراتالتكاصؿكبعضيـصاغوبطريقةلغكيةاخرلتؤدمالىالمعنىنفسو.

الرياضيةبيفاآلراءأك("تبادؿاالفكاركالمعمكمات727،صـ7003كعرفو)بدكم،
المعمـكتبلميذهكالتبلميذانفسيـعفطريؽ:التحدثكاالستماعكالقراءةكالكتابةكالتمثيؿ.

(قدرةالطالبعمىاستخداـلغةالرياضياتبأسمكب90ـ،ص7091،كعرفتو)النحاؿ
المكاقؼ في لآلخريف كتكضيحيا عنيا كالتعبير الفيـ مف يمكنو ككاضح مترابط                                الرياضية

المختمفة.
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الرياضياتلمتعبيرعفاالفكار لغة الطبلبعمىاستخداـ قدرة بانو الباحثة كعرفتو
الرياضيةبدقةكاحكاـكتعزيزكتنظيـالتفكيرالرياضيممايجعؿالطبلبقادريفعمىايصاؿ

ؿكتقييـتفكيراالفكارالرياضيةبطريقةمترابطةككاضحةلزمبلئيـكمعممييـكاآلخريفكتحمي
االخريفالرياضيكاستراتيجياتيـ.

 أشكال التواصل الرياضي :

مفخبلؿمراجعةعددمفاالدبياتكالدراساتالتربكيةالتيتناكلتالتكاصؿالرياضي
لمتكاصؿالرياضي أفالتكاصؿ921،صـ7002،يرل)بدكم،فافىناؾأشكاؿعديدة )

 الرياضينكعيفىما:

 المادة:كذلؾعندمايتـالتكاصؿبمغةالرياضياتحكؿمكضكعفييا.تكاصؿداخؿ -9

 تكاصؿبيفالرياضياتكغيرىامفالمكاد. -7

(أفلمتكاصؿثبلثجكانبرئيسيةىي:Joan , 1998,p5كيرلجكف)

كالتفكيرفيالعممياتالمعرفيةكاالفكارالتأمؿالتكاصؿحكؿالرياضيات:كيقصدبو -9
الرياضية بحؿالمشكبلتالرياضية، كايجاد،ككصؼاالجراءاتكاالستنتاجاتالخاصة

كالتكاصؿمعاالخريف،كمناقشةاالفكارالرياضية،تفسيراتكتبريراتالحمكؿالرياضية
 كابداءكجياتالنظرالمختمفة.

االفكار -7 عف التعبير في كالرمكز المغة استخداـ بو كيقصد الرياضيات: في التكاصؿ
البيانيةكالمعالجةالشفييةكالكتابيةلمبيانات.الريا  ضيةكاستخداـالتمثيبلتكالرسـك

التيتمكفالتبلميذ - يشبرالىاستخداماتالرياضياتالمختمفة التكاصؿبالرياضيات:
التعامؿ الحياتيةمف المشكبلت مع ،( (sen&fenell,1995.p35كيرل

افالتكاصؿالرياضي(Phillips &  Crespo,1995,p27) كSchwarz,1999,p4) ك)
الى المستخدمة كتابية أكلغة الرياضياتلغةشفيية لنكعلغة ،تكاصؿشفييطبقا

 .تكاصؿكتابيك

المجمسالقكميلمعمميالرياضيات) (فقدصنؼالتكاصؿNCTM ,2000.p 60أما
:الرياضيالى
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 Reading                                                القراءة -9

 w ritingالكتابة -7

 Listeningاالستماع -3

 Speakingالتحدث -2

 Representingمياراتالتمثيؿ -9

كتفصيبلتياكمايمي:
كيقصدبياتفسيرمايعبرعنواالخركفبصكرةرياضيةصحيحةاذاكانتميارة القراءة : -4

تفسيرىاكءاتاالقرافالمكتكبةمفامثمةذلؾقراءةاداكالرسالةالمستقبمةمرئيةمقركءة
كصؼلنمكذجاكشكؿىندسيكتنفيوعمىنحكصحيح. عمىشكؿصحيحاكقراءة

 (20،صـ7099)ديب،
منظمةعفالحؿكترتيبكىيقدرةالطالبعمىالتعبيربطريقةصحيحةميارة الكتابة : -7

العددية الرمكز ككضع الحسابية البراىيفكالجبريةكالعمميات فيككتابة التمييز كتابة
(كتعتبرالكتابةاستراتيجية99،صـ7002مكقععبلمةالتساكم)عبيد،كالمسائؿالحسابية

 االنشطةألنياتدريسقكية في التبلميذ جميع اشتراؾ يشعركفكتضمف ال الذيف تمنح
،ـ7003،البازكبالراحةفيالتعبيرعفافكارىـشفكيافرصةلتعبيرعنياكتابيا)اسكندر

(77ص
المناقشةكالحمكؿكتقكيـالمسائؿك:يقصدباالستماعالرياضيىكتحميؿميارة الستماع  -3

االستجابةليابشكؿصحيححيثتعمؿعمىتطكيركالرياضيةالمقدمةمفقبؿاالخريف
االستفادةمفافكاراالخريفكمقدرةالطمبةعمىنطؽااللفاظالرياضيةبصكرةصحيحة،

 (29،صـ7099استراتيجياتالتعامؿمعانشطةالرياضيات.)مسمـ،فيتطكير

الرياضيةميارة التحدث  -2 لممفردات المنطكؽ الشفكم االستخداـ يتضمف المصطمحاتك:
عدديةاكىندسيةألنماطمثؿتقديـكصؼ،التراكيبلمتعبيرعفاالفكاربصكرةشفكيةك

،ملحؿمسألةلفظية.)بركاتصؼشفكاككصؼلمكقؼحياتيبوعمميةرياضيةاكك
(.3ص،ـ7097

كيقصدبوالقدرةعمىترجمةالمسألةاكالفكرةالرياضيةاكالمشكمةالى:ميارة التمثيل -9
صيغةجديدة)شكؿتكضيحياكجدكؿلممعمكماتاكنمكذجحسي،......(بمايساعد
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المشكم لحؿ مناسبة الستراتيجية االىتداء اك الفكرة ىذه فيـ ،ة.)السرعمى
(افالتمثيؿىكبمثابةالقمبمف29ص،ـ7002(.كيعتبرمصطفى)732،صـ7099

تطكير بإمكانيـ فالتبلميذ الرياضيات، لدراسة بالنسبة لممفاىيـكالجسد فيميـ تعميؽ
بابتكار يقكمكف عندما كذلؾ التمثيبلتكمقارنةكالرياضية، مف متنكعة اشكاؿ استخداـ

 (.32ص،ـ7097الرياضية.)القرشي،

 ميارات التواصل الرياضي :

 كما لتحقيقيا مؤشرات عدة ميارة كلكؿ ميارات عدة الرياضي )السعيدألمتكاصؿ كعبدشار
(949-942ص،صـ7090،الحميد

 مؤشر تحقيق الميارة يجب ان يكون التمميذ قادرا عمى أن : الميارة م
الرياضي9 التفكير تنظيـ

المكاقؼ كتمثيؿ
الرياضيةكالع بلقات

بصكرمختمفة

يتعرؼعمىالصياغاتالمتكافئةلنفسالنصالرياضي
يعبرعفاالفكارالرياضيةبصكركتابية.

يعبرعفالتعميماتالرياضيةالتييتـاكتشافيامفخبلؿاالستقراء
–جداكؿ–يترجـالنصكصالرياضيةمفأحدأشكاؿالتعبيرالرياضي)كممات

تمثيؿبياني....(الىشكؿاخرمفأشكالو–شكؿىندسي
الرياضية7 العبارات نقؿ

ككاضح مترابط بشكؿ
.لآلخريف

يكضحالتعميماتالرياضيةالمستخدمة
يذكراسماءكؿمفالمصطمحاتالرياضيةالمستخدمة
يفسرالعبلقاتالرياضيةالتييتضمنياالنصالرياضي

الحمكؿكاالجراءاتكارعفاالفكلآلخريفيمخصمافيمو
الحمكؿ3 كتقكيـ تحميؿ

الرياضيةك المناقشات
المقدمةمفقبؿاالخريف

يعطيافكارصحيحةعمىعبلقاتاكمفاىيـرياضية
يعمؿاختيارهاجابة)اجابات(لمكؼرياضي

رياضيةيعمؿاختيارهتعميماترياضيةتناسبمكقؼاكفكرة
الرياضية2 المغة استخداـ

عفككصؼلم التعبير
الرياضية االفكار

بكضكح

يستخدـلغتوالخاصةلتقريبالمفاىيـالرياضية
 الحاسبة االلة ( التكنكلكجية االدكات المغة–يستخدـ تنمية في )... الكمبيكتر

لآلخريفتكصيؿاالفكارالرياضيةكالرياضيةالرمكزكاالشكاؿالرسكميةكالرياضية
لآلخريفالرياضيةالمتضمنةفيالمشكبلتالمفظيةاالفكاركيصؼالعبلقات

يقراالنصكصالرياضيةالمكتكبةبفيـ

يتضحمفالجدكؿالسابؽافمياراتالتكاصؿالرياضياربعمياراترئيسيةتتككف
 مفمياراتفرعيةتمثؿمؤشراتتحقيؽالميارةالرئيسية.
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 ىمية التواصل الرياضي :أ

امةاىميةكبيرةفيالعمميةالتعميميةعمىاختبلؼمستكياتيااذاكافلمتكاصؿبصفةع
يمكفك،تعمـالرياضياتكفافلمتكاصؿالرياضيبصفةخاصةاىميةبالغةىيتعميـ،مراحمياك

عرضاىميةالتكاصؿالرياضيفيمايمي:

 تعزيزفيـالرياضياتلدلالتبلميذكيساعدعمىتحسيف -9

 تكطيدالفيـالمشترؾلدلالتبلميذكيساعدفيتبادؿاالفكار -7

الرياضيات -3 نحك اتجاىاتالتبلميذ في ايجابيا )عفانةكيؤثر . الرياضي تفكيرىـ في
 (.39ص،ـ7003،(نقبلعف)عفيفي941،صـ7099،حمشك

 تييئةبيئةتعميميةمناسبة -2

 اكتسابالمعمـبصيرةعفتفكيرطبلبوتساعدهعمىتكجيواتجاهالمعمـ. -9

كالتعبيرعنياتنم -1 رياضية أفكار مف فيذىنو يدكر لما التأمؿ الطالبعمى قدرة ية
 .(70،صـ7099،كىذاجكىرعمميةاالتصاؿ.)صداحلآلخريفكتكضيحيا

 :الدراسة إجراءات في النظري طاراإل من الستفادة مدى

 تحديدطبيعةالفصؿالمنعكسككيفيةتطبيقة. -9

.االتيكمجا سةاردال أداةتحديد -7
 كيفيةاعداددليؿالمعمـ. -3

 تحديدمياراتكؿمف:حؿالمسائؿالرياضيةكالتكاصؿالرياضي -2

 تحديدمعكقاتتطبيؽالفصؿالمنعكسككيفيةالتغمبعمييا. -9


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة
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 الثالث الفصل
 السابقة الدراسات

 :مقدمة

عمىباالطبلعالباحثةقامت مف مجمكعة فيمنيالبلستفادةالسابقةالدراسات
:مكضحةفيمايميالدراساتالىثبلثمحاكرتصنيؼتمؾالحاليةكيمكفالدراسة

 نعكسدراسات متعمقة بالفصل الم الول: المحور

 (م6142دراسة العبيكان والحناكي )  -4

استراتيجيةتخداـباساآلليالحاسبمادةتدريسأثرعمىالتعرؼإلىالدراسةىدفت
المنيجالدراسةاتبعتكقد.المتكسطةالمرحمةفيالتعمـنحكالدافعيةعمىالمقمكبةالفصكؿ

نحكالدافعية)التابعالمتغيرعمى(التدريسطريقة)المستقؿالمتغيرأثرلقياسالتجريبي،شبو
(.التعمـ

متكسطاألكؿالصؼفيالعاـالتعميـطالباتجميععمىفاشتممتالدراسةمجتمعأما
عينةكتمثمت(ق9232-9231)الدراسيالعاـمفالثانيالدراسيالفصؿفيالمنتظميف
مدينةفياألىميةالركادمدارسفيمتكسطاألكؿالصؼطالباتمفطالبة(79)فيالدراسة
ضابطةلكاألخرطالبة،(93)مفكتككنتتجريبيةأحدىمامجمكعتيفإلىمقسماتالرياض،
.طالبة(97)مفكتككنت

البياناتتحميؿكبعد،(MSLQ)التعمـنحكالدافعيةمقياسفيالدراسةأدكاتكتمثمت
التكصؿتـالمناسبة،اإلحصائيةباألساليبلممجمكعتيفالتعمـنحكالدافعيةمقياسمفالناتجة
الداللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽكجكدإلى (0.09 درجاتمتكسطيبيف(

لمقياسالبعدمالتطبيؽفيالضابطةالمجمكعةطالباتكدرجاتالتجريبية،المجمكعةطالبات
التجريبيةالمجمكعةلصالحالتعمـنحكالدافعية اإليجابياألثرالحاليةالدراسةأثبتتكبذلؾ.
التعمـنحكالدافعيةنميةتفيالمقمكبةالفصكؿاستراتيجيةباستخداـاآلليالحاسبمادةلتدريس
المتكسطةالمرحمةطالباتلدل
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 (م6142دراسة قشطة) -6

كمياراتالمفاىيـتنميةفيالمنعكسالتعمـاستراتيجيةتكظيؼأثربيافالىالدراسةىدفت
أداةككانتاألساسيالعاشرالصؼطالباتلدلالحياتيةالعمكـبمبحثالتأمميالتفكير
أما.التأمميالتفكيرمياراتكاختبارالعمميةالمفاىيـاختبارالمحتكل،تحميؿأداة:الدراسة
كىببنتآمنةمدرسةمفاألساسيالعاشرالصؼطالباتمفطالبة(30)الدراسةعينة

التجريبيكالمنيجالتحميميالكصفيالمنيجالباحثةكاستخدمتالثانكية، بتحميؿكقامت.
الدراسةنتائجـكأى(T –test)باستخداـالنتائج عنداحصائيةداللةذاتفركؽتكجد:
فيكالضابطةالتجريبيةالمجمكعةفيالطالباتدرجاتمتكسطيبيف≤0.09αمستكل
عنداحصائيةداللةذاتفركؽتكجد.التجريبيةالمجمكعةطالباتلصالحالمفاىيـاختبار
فيكالضابطةالتجريبيةةالمجمكعفيالطالباتدرجاتمتكسطيبيف≤0.09αمستكل
.التجريبيةالمجمكعةلصالحالتأمميالتفكيرمياراتاختبار

 ( م6141) جمبة ابو دراسة -2

مكقعباستخداـالمقمكبةالفصكؿاستراتيجيةفاعميةعفالكشؼالىالدراسةىذهىدفت
االكؿالصؼطالباتلدلاالحياءمادةنحككاالتجاهاالبداعيالتفكيرتنميةفىادمكدك
تكرانساختباركاستخدمتالتجريبيالمنيجالباحثة،كاتبعتالرياضمدينةفيالثانكم
بيف(97)العينةافرادعددكبمغاألحياءمادةنحكاالتجاهمقياسكأعدتاالبداعيلمتفكير
المجمكعةبيفاحصائيةدالةفركؽكجكدإلىالنتائجكتكصمت.كتجريبيةضابطةمجمكعة

لصالحاألحياءمادةنحككاالتجاهاإلبداعيالتفكيرمياراتفيكالضابطةريبيةالتج
.التجريبيةالمجمكعة

 ( م6141)  الزين دراسة -1

التحصيؿفيالمقمكبالتعمـاستراتيجيةاستخداـأثرعمىالتعرؼإلىالدراسةىذهىدفت
ىدؼكلتحقيؽالرحمف،عبدبنتنكرةاألميرةبجامعةالتربيةكميةلطالباتاألكاديمي
مفتككنتعينةعمىأجريتكقدالتجريبيالمنيجاستخدـالدراسة (22 مفطالبة(
ببناءالباحثةكقامت(.المبكرةكالطفكلةالخاصةالتربية)تخصصفيالتربيةكميةطالبات
كالتجريبيةالمجمكعةطالباتمستكلتحديدإلىييدؼالكحدةمفرداتمعظـشمؿاختبار

األكاديميالتحصيؿفيالمقمكبالتعمـفاعميةالنتائجكأظيرتالضابطة،المجمكعة
أعمىنتائجكتحقيؽالرحمفعبدبنتنكرةاألميرةبجامعةالتربيةكميةلطالبات
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 (م 6141دراسة المطيري )  -1
المنصةباستخداـالمقمكبةالفصكؿاستراتيجيةفاعميةعمىالتعرؼالىالدراسةىذهىدفت

االحياءمقررفىالدراسيكالتحصيؿالذاتيالتعمـمياراتتنميةفىاالدمكدكالتعميمية
اختيارتـحيثالتجريبي،المنيجالدراسةكاستخدمتالثانكم،االكؿالصؼطالباتلدل
17)الدراسةعينة عشكائيةبطريقةاختيارىـتـطالبة( المجمكعةفىطالبة(37)

بمحافظةالثانكماالكؿالصؼطالباتمفالضابطة،المجمكعةفىبةطال30كالتجريبية
بيفاحصائيادالةفركؽكجكدعفالنتائجكاسفرتالسعكدية،العربيةبالمممكةعنيزة

مياراتمقياسفيالضابطةالمجمكعةكدرجاتالتجريبيةالمجمكعةدرجاتمتكسطي
.يةالتجريبالمجمكعةلصالحكالتحصيؿالذاتيالتعمـ

 (م6141) معدي ال دراسة -2

االبتدائيالخامسالصؼطبلبلدلالرياضيالتفكيرمياراتتنميةإلىالدراسةىدفت
المقمكبةبالفصكؿالمدمجالتعمـباستخداـ المنيجالباحثاتبعالدراسةىدؼكلتحقيؽ.
فيعاـالالتعميـطبلبمفالدراسةمجتمعتككفكقدالتجريبي،شبوبتصميموالتجريبي
العاـمفاالكؿالدراسيالفصؿفيالمنتظميفاالبتدائيالخامسالصؼ (9239-
نقصدياالدراسةعينةاختياركتـ،(9231 الخامسالصؼطبلبمفنطالبا(37)بكاقع

تمثؿأكلىتجريبيةكمجمكعة،طالبا72قكامياضابطةمجمكعةمفتككنتاالبتدائي،
72)بكاقعالمقمكبةالفصكؿ المقمكبةالفصكؿتمثؿثانيةتجريبيةكمجمكعةنطالبا،(

كقد.الرياضيالتفكيرمياراتاختبارالدراسةكاستخدمت.نطالبا(73)قكاميااالفتراضية
الدراسةتكصمت الداللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽكجكدإلى بيف0.09
فيالمقمكبةالفصكؿمجمكعةصالحلالضابطةكالمجمكعةالمقمكبةالفصكؿمجمكعة

مياراتيمفرداتدرجاتكفيككؿالرياضيالتفكيرمياراتاختباردراجاتمتكسطات
الداللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽكجكدعدـجانبإلىكالتعميـ،االستنتاج

(0.09 دراؾبالرمكزكالتعبيراالستقراءمياراتمفرداتفي( كا   إلىمتكتكصالعبلقات، 
الفصكؿمجمكعةبيف0.09الداللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽكجكدعدـ

مياراتاختباردراجاتمتكسطاتفياالفتراضيةالمقمكبةالفصكؿكمجمكعةالمقمكبة
تكصمتكماحدة،عمىكؿالفرعيةالمياراتمفرداتمتكسطاتكفيككؿالرياضيالتفكير
الفصكؿمجمكعةبيف0.09الداللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽكجكدعدـإلى
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التفكيرمياراتاختباردراجاتمتكسطاتفيالضابطةكالمجمكعةاالفتراضيةالمقمكبة
.الفرعيةالمياراتمفرداتكفيالرياضي

 ( م6141) وسرحان ىارون دراسة -3

كاالداءالتحصيؿفيالمقمكبالتعمـنمكذجفاعميةعفالكشؼإلىالدراسةىذهىدفت
،كتككنتالتجريبيالمنيجاستخداـتـ،كالتربيةكميةطبلبلدلااللكتركنيالتعمـلميارات
(999)كعددىاالباحةجامعةالتربيةبكميةالثالثالمستكلطبلبمفالدراسةعينة

تجريبيةمجمكعةالعشكائيةبالطريقةتقسيميانطالبا،تـ (99 مقررياتدريستـنطالبا،(
(10)ضابطةكمجمكعةالمقمكب،التعمـنمكذجباستخداـاإللكتركنيالتعمـتطبيقات
اختبارفىالدراسةأدكاتتمثمت،التقميديةبالطريقةالمقررذاتتدريسياتـنطالبا،

دالةفركؽكجكدالىالنتائجكخمصت،الباحثاعدىمااالداءمبلحظةكبطاقةتحصيمي
القبمياالختبارفىالتجريبيةالمجمكعةلصالحالمجمكعتيفدرجاتتكسطىمبيفاحصائيا
.المبلحظةكبطاقة

 (م6141) Montgomeryدراسة  -4

فياالعداديةالمرحمةتحصيؿطبلبعمىالمنعكسالفصؿأثرمعرفةالىالدراسةىدفت
،ساسياالالسابعالصؼطبلبعمىالتجريبيالمنيجالباحثاستخدـالرياضياتمادة

تحميؿاماأداةالدراسةفكانتاختبار،كبعدكتجريبية،ضابطةمجمكعتيفالباحثكاستخدـ
المنعكسالفصؿأفالىاالسبابكترجعالمجمكعتيفبيففركؽيكجدالنتائجتبيفأنوال

.كالمعمـالطالبمفكبيركجيدكقتالىيحتاج
 (م6141) الذويبخ دراسة -5

المستقؿالمتغيراستخداـتأثيرلدراسةالبحثىدؼ  Flippedالمقمكبالصؼمفيكـ)

Classroom)في(الذاتيالتعمـميارة)التابعالمتغيرعمى3حاسبمقررتدريسفي
الشرقيةالمنطقةفيالصناعيةبالجبيؿمقرراتالثانيةالثانكية الدراسيالفصؿخبلؿ.
إجراءخبلؿمف،التجريبيالمنيجحثالبااستخدـحيث.9239-9232لعاـاألكؿ
ثاني)مقرراتالثالثالمستكلطالباتمفطالبة30عددىفالطالباتمفعينةعمىتجربة
دركسراتميالتعمـالمقمكبالصؼمفيكـتطبيؽخبلؿمفتعمميفتـ(عمميثانكم

نجماعياالطالباتتتناقشذلؾبعد.المنزؿفيالجديدةالحاسب يميوكEdmodoمكقعفي
تقديـثـمفكالمنزؿفيتعمموتـمامراجعةيتـالتالياليكـكفي،الكتركنياختبارأداء



45 

لقياسبعدمثـمفكقبمياستبيافتطبيؽالبحثفيتـقدك.لمطالباتمتنكعةأنشطة
مكعةالمجفيالطالباتلدلالذاتيالتعمـمياراتكزيادةنمكالنتائجأظيرتكقد.األثر

كالفرديةالفركؽبمراعاةساىـالمقمكبالصؼمفيكـأفاالستبيافأظيرك،التجريبية
أظيركبالتعمـاستمتاعيفكبجذبيفساىـكقدراتيفكإلمكانياتيفنكفقاالطالباتتعمـ
عمىاالعتماددكفلمدرسالذاتيتعمميفلمسؤكليةتحمميفأبديفقدالطالباتمعظـأف

فيالمقمكبالصؼمفيكـتطبيؽكالستخداـالطالباتمعظـتأييدمع،ذلؾفيالمعممة
.التعميـ

 (م 6141)Alswat دراسة  -41

فياالعدادمالثانيالصؼطبلبعمىالمنعكسالفصؿأثرمعرفةالىالدراسةىدفت
،اراختبعفعبارةالدراسةاداةأماالتجريبي،المنيجالباحثكاستخدـ.الرياضياتمادة

باستخداـدرستالتيالمجمكعةلصالحالمجمكعتيفبيففركؽكجكدالدراسةنتائجكاثبتت
.المنعكسالفصؿ
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 : دراسات متعمقة بميارات حل المسائل الرياضيةالمحور الثاني

 (م 6141)  دراسة جمعة -4

الرياضيةالمسألةحؿميارةتنميةفيالرياضيةبالتمثيبلتمحكسبتعميميبرنامجفاعمية
المستقؿالمتغيرإخضاعإلىالدراسةىدفت.بغزةاألساسيالخامسالصؼطالباتلدل
عمىأثرهكقياس،لمتجريبالرياضيةبالتمثيبلتالمحكسبالتعميميالبرنامجاستخداـ"

كتـ،بغزةاألساسيالخامسالصؼتطالبالدل"الرياضيةالمسائؿحؿ"التابعالمتغير
الباحثةاستخدمت.7092،7099العاـمفاألكؿالدراسيالفصؿؿخبلالدراسةيذتنف

 التجريبيالمنيج   فصميفاختيارتـبحيث.طالبة(34)مفالمككنةالدراسةعينةعمى
23)التجريبيةالمجمكعةأحدىماليمثؿ (21)الضابطةالمجمكعةليمثؿكاآلخرطالبة،(
حؿمياراتلتنميةالباحثةاعدتةالذمالقبمياالختباركتطبيؽدكاتاألضبطكبعد،طالبة
المستقؿالمتغيرإخضاعتـالمجمكعتيفتكافؤمفكالتأكدالنتائجكتحميؿالرياضيةالمسألة

عمىأثرهكقياس،لمتجريبالرياضيةبالتمثيبلتالمحكسبالتعميميالبرنامجاستخداـ"
المسالةحؿمياراتلتنميةاختباربتطبيؽكذلؾالرياضيةؿالمسائحؿ"التابعالمتغير
داللةذاتفركؽىناؾافالىالباحثةتكصمتالنتائجتحميؿكبعد.البعدمالرياضية
الداللةمستكلعنداحصائية التجريبيةالمجمكعةفيالطالباتدرجاتمتكسطبيف

لمبرنامجفاعميةيكجدانوعمىيدؿامم،التجريبيةالمجمكعةلصالحالضابطةكالمجمكعة
طالباتلدلالرياضيةالمسألةحؿميارةتنميةفيالرياضيةبالتمثيبلتالمحكسبالتعميمي
بغزةاألساسيالخامسالصؼ

 (م6141)حة لدراسة مال  -6

الخامسالصؼطمبةمقدرةفيبكليااستراتيجيةاستخداـأثرمعرفةإلىالدراسةىذهىدفت
لمنطقةالتابعةالغكثككالةمدارسفينحكىاكاتجاىاتيـالرياضيةسائؿالمحؿعمى
نتصميماالباحثةاستخدمت،التعميمية،نابمس كطبقتتجريبي،شبو   عينةعمىالدراسة
التعميمية،نابمسلمنطقةالتابعةالغكثككالةمدارسفيالخامسالصؼطمبةمفقصدية
نعشكائياشعبتيفاختيارتـحيث  بكليااستراتيجيةاستخداـعمىتدريبياتـتجريبيةحداىماإ
طبقتكقداالعتيادية،بالطريقةتدريبياتـضابطةكاألخرلالرياضية،المسائؿلحؿ عمى 
المسائؿحؿعمىالطمبةمقدرةلقياسالمسائؿحؿاختبار:اآلتيةاألدكاتالدراسةعينة

عمىبكليااستراتيجيةالتدريستأثيرمدلةلمعرفكذلؾاالتجاىات،استبانةالرياضية
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الداللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽتكجدالنتائجككانتالطمبة،اتجاىات
لصالحالمسائؿحؿاختبارعمىالكميةالطبلبلعبلماتالحسابيةالمتكسطاتبيف0.09

فقراتألغمباللةالدمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽتكجد،التجريبيةالمجمكعة
أثركجكدإلىالفركؽداللةكتشيرالتجريبية،المجمكعةلصالحالفركؽككانتاالستبانة
داللةذاتعبلقة،تكجدالتجريبيةالمجمكعةاتجاىاتفيبكلياالستراتيجيةايجابي

حميانحككاالتجاهالرياضية،المسائؿحؿعمىالمقدرةبيفالداللةمستكلعمىإحصائية
.التعميميةنابمسلمنطقةالتابعةالغكثككالةمدارسفيالخامسالصؼطمبةلدل

 (م6141)سميمان  أبو يونس دراسة -2

عمىالرياضيةالمسألةحؿاستراتيجياتبعضاستخداـأثرمعرفةإلىالدراسةىذهىدفت
تخدـاسفييا،كآرائيـالجبركحدةفياألساسيالسابعالصؼلطبلبالرياضيالتحصيؿ
فياألساسيالسابعالصؼطبلبمفالدراسةمجتمعتألؼإذالتجريبي،المنيجالباحث
مفكعينةطالبا(997)اختياركتـكطالبة،طالبا(3270)عددىـالبالغطكلكـرمحافظة
(التقميديةبالطريقةدرسكاالذيفالطمبة)ضابطة:مجمكعتيفعمىمكزعيفالدراسةمجتمع
92)عددىـكبمغ بعضباستخداـدرسكاالذيفالطمبة)التجريبيةكالمجمكعةطالبا،(

ناختباراالباحثاستخدـكما،.طالبا(99)عددىـكبمغ(الرياضيةالمسألةحؿاستراتيجيات  
مفطبلبمجمكعةمعمقابمةبإجراءالباحثقاـكماالرياضي،التحصيؿقياسلغرض
نعشكائيااختيارىـكتـالدراسة،عينة  النتائجإلىالدراسةكتكصمتنطالبا،(20)عددىـكبمغ
درجاتمتكسطيبيف(0.09)الداللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽكجكد:اآلتية

ذاتفركؽكجكد،كالتجريبيةالمجمكعةلصالحكذلؾالتجريبيةالمجمكعةبيفالتحصيؿ
0.09)الداللةمستكلعندإحصائيةداللة السابعالصؼلطبلبااليجابيةرةالنظتبيف(

الرياضيةالمسألةحؿاستراتيجياتنحكاألساسي

 (م6141) دراسة توبة -1

كحؿالمفاىيـاستيعابعمىالرياضيةالنمذجةاستراتيجيةأثرمعرفةإلىالدراسةىذهىدفت
الباحثةاستخدمت،،األساسيالسابعالصؼلطبلبالقياسكحدةفيالرياضيةالمسائؿ

كتـ،األساسيالسابعالصؼطالباتمفالدراسةمجتمعتككفإذالتجريبي،شبولمنيجا
بالطريقة(القياسكحدة)المختارةالكحدةدرستضابطة:مجمكعتيفإلىالدراسةعينةتقسيـ

فيالرياضيةالنمذجةاستراتيجيةباستخداـالكحدةدرستتجريبيةكمجمكعةالتقميدية،
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كطبقت،(7092-7093)لمعاـنيالثاالدراسيالفصؿ   :التاليةاألداتافالدراسةعينةعمى
حؿكاختباركثباتو،االختبارصدؽمفالتأكدكتـالرياضيةالمفاىيـاستيعاباختبار-

مستكلعندإحصائيةداللةذكفرؽيكجدأنوإلىالدراسةكتكصمت.الرياضيةالمسائؿ
درسفالبلتياألساسيالسابعالصؼطالباتعبلماتمتكسطيبيفاإلحصائيةالداللة
الضابطةالمجمكعة)التقميديةالطريقةباستخداـالقياسكحدة الصؼطالباتكعبلمات(
المجمكعة)الرياضيةالنمذجةاستراتيجيةباستخداـالقياسكحدةدرسفالبلتيالسابع

الفركؽككانت،الرياضيةلممفاىيـالبعدمالتحصيؿالختبارالكميةالدرجة،عمى(التجريبية
اإلحصائيةالداللةمستكلعندإحصائيةداللةذكفرؽيكجد،التجريبيةالمجمكعةلصالح

(α=0.05 كحدةدرسفالبلتياألساسيالسابعالصؼطالباتعبلماتمتكسطيبيف(
الضابطةالمجمكعة)التقميديةالطريقةباستخداـالقياس السابعالصؼطالباتكعبلمات(
المجمكعة)الرياضيةالنمذجةاستراتيجيةباستخداـالقياسكحدةدرسفالبلتي

ككانتالرياضيةالمسائؿلحؿالبعدمالتحصيؿالختبارالكميةالدرجة،عمى(التجريبية
.التجريبيةالمجمكعةلصالحالفركؽ

 (.م6141)دراسة غفور  -1

ىدفت.الرياضيةالمسائؿحؿفيالطبلبمياراتتنميةفيبكليااستراتيجيةاستخداـأثر
تنمية)التابعالمتغيرعمى(بكليااستراتيجية)المستقؿالمتغيراثرمعرفةالىالدراسةىذه

كالرياضياتالعمكـقسـمفالخامسلمصؼ(الرياضيةالمسائؿحؿفيالطبلبميارات
-7097لسنةالثانيالفصؿالعراؽديالىمحافظةبعقكبةالمعمميفاعدادمعيدفي

(30)مفالمتككنةالشعبةىذهكاحدةلشعبةالتجريبيشبوالمنيجالباحثاستخدـ.7093
تأعد.المجمكعاتتكافؤالىالباحثيحتاجالكبذلؾمترابطتيفلعينتيفكمجمكعةطالبا
باستخداـالمجمكعةبتدريسقاـثـ،المجمكعةعمىفطبؽالقبميلبلمتحافتحصيميااختبارا
الرياضيةالمسائؿلحؿبكلياراتيجيةاست االغراضكصياغةالعمميةالمادةلذلؾكاعد،

فيالطبلبلمياراتتحصيمياختبارالبحثاداةكتمثؿ،الدراسيةالخططكاعدادالسمككية
لفقراتوالتمييزكقكةالصعكبةكمعامؿكالثباتالصدؽبحسابكقاـ،الرياضيةالمسائؿحؿ
التصحيحكبعد،المجمكعةعمىالبعدماالختبارالباحثطبؽالتجربةمفءاالنتياكبعد،

التائياالختبارقانكفاستخدـكالبعدمالقبميلبلختباريفالحسابيةالمتكسطاتكحساب
داللةذاتفركؽىناؾافالىتكصؿالنتائجتحميؿكبعداالختباريفبيفمترابطتيفلعينتيف

االمتحافحسابكمتكسطالقبمياالمتحافحسابمتكسطبيفداللةمستكلعنداحصائية
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ناثراىناؾافعمىدؿمماالبعدماالمتحافكلصالحالبعدم نايجابيا استراتيجيةالستخداـ
 .الرياضيةالمسائؿحؿفيالطبلبراتمياتنميةفيبكليا

يا -2 أبو ر   (م6142)                دراسة  

عمىالرياضيةالمسألةحؿاستراتيجياتمىعالتدريبأثرمعرفةإلىالدراسةىذهىدفت
استخدـكقدحائؿ،مدينةفيالرياضياتمادةفيمتكسطاألكؿالصؼطمبةتحصيؿ
الصؼطمبةمفطالبا(99)مفالدراسةعينةكتككنتالتجريبي،شبوالمنيجالباحث
لمعاـفيحائؿنةمديفيكالتعميـالتربيةمديريةفيالحككميةالمدارسفيالمتكسطاألكؿ

إعدادمفتدريبيبرنامجعمىتدربتتجريبيةكاحدةشعبتيف،بكاقع7097-7099الدراسي
برنامجبإعدادالدراسةتأدكاكتمثمتالمعتادة،بالطريقةدرستضابطةكاألخرلالباحث،
ؽفرككجكدالدراسةنتائجككشفتتحصيمي،اختبارالمسألة،حؿالستراتيجياتتدريبي
طمبةكعبلماتالتجريبيةالمجمكعةطمبةعبلماتمتكسطيبيفإحصائيةداللةذات

تعزلكالمؤجؿ،البعدمالتحصيؿاختبارفيالضابطةالمجمكعة عمىلمتدريب
.الرياضيةالمسألةحؿاستراتيجيات

 (م 6146) شمالة ابو دراسة -3

فيالمفظيةالرياضيةسائؿلممالبنائيةالمتغيراتبعضأثراستقصاءإلىالبحثىذاىدؼ
ناختباراالباحثطبؽ.غزةتدريبمجتمعكميةطبلبلدلحمياعمىالقدرة  إعدادهمف
نطالبا(30)مفالبحثعينةتككنتمسائؿ،(3)منيماكؿيحكلنمكذجيفمفيتككف
نعشكائياالباحثاختارغزة،تدريبمجتمعكميةطبلبمف  كذجلمنمتقدمكانطالبا(34)

إلىالباحثكتكصؿاالختبارمفالثانيلمنمكذجتقدمكانطالبا(29)االختبار،مفاألكؿ
مجتمعكميةطبلبلدلالمفظيةالرياضيةالمسائؿحؿعمىالقدرةمستكل:التاليةالنتائج
حؿعمىالقدرةفي(30)اإلتقافمستكلإلىيصؿكلـ،(91.22)%يساكمغزةتدريب
القدرةفي(0.09)داللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽتكجد.ضيةالرياالمسائؿ
رسـلمتغيرتعزلغزةتدريبمجتمعكميةطبلبلدلالمفظيةالرياضيةالمسائؿحؿعمى

لمتغيركتعزلالمرسكمة،المسألةلصالح(مرسكمةغيرمسألةمرسكمة،مسألة)المسألة
بدايةفيالمطمكب)المسألةفيالمطمكبمكقع

المسألةآخرفيالمطمكبالمسألة، لمتغيركتعزلالمسألة،آخرفيالمطمكبلصالح(
كسريةأعدادصحيحة،أعداد)المسألةفياألعدادنكعية فيالصحيحةاألعدادلصالح(
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تحتكمتحتكم،ال)زائدةمعمكماتعمىالمسألةاحتكاءلمتغيركتعزلالمسألة، لصالح(
زائدةمعمكماتعمىتحتكمالالتيالمسألة عدةالباحثكضعالبحثنتائجضكءكفي.
الطبلبكمساعدةالبنائية،كمتغيراتياالمفظية،الرياضيةبالمسائؿاالىتماـمنياتكصيات

 .المفظيةالرياضيةالمسائؿحؿعمىالقدرةاكتسابفي

 (م6146)لولاالع دراسة -4

،المنيجمسرحة"النشطالتعمـراتيجياتاستبعضتكظيؼأثرمعرفةإلىالدراسةىدفت
التعاكنيالتعمـ،التعميميةاأللعاب طالباتلدلالرياضيةالمسألةحؿمياراتتنميةفي"
كتككنتالتجريبيشبوالمنيجالباحثةاستخدمتكقدغزةبمحافظةاألساسيالرابعالصؼ
:مجمكعتيفإلىالعينةكقسمت"،ا"االبتدائيةغزةمدرسةطالبة(32)مفراسةالدعينة

المحتكلتحميؿكىيعدةأدكاتالباحثةاستخدمتكقد.ضابطةكمجمكعةتجريبيةمجمكعة
حؿمياراتاختبار،كالرياضيةالمسألةحؿمياراتالستخبلصالدراسةلمكضكعات

فيشطالنالتعمـالستراتيجياتكبيرةفاعميةكجكدإلىالدراسةكتكصمت.الرياضيةالمسالة
داللةذاتفركؽ،ككجكداألساسيالرابعالصؼطالباتلدلالرياضيةالمياراتتنمية

0.09داللةمستكلعندإحصائية يدرسفالمكاتيالطالباتدرجاتمتكسطيبيف)
النشطالتعمـباستراتيجياتالرياضيات فيالتقميديةبالطريقةيدرسفالمكاتيكقريناتيف،
التجريبية،المجمكعةفيالطالباتلصالحالرياضيةالمياراتتبارالخالبعدمالتطبيؽ
0.09داللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽككجكد درجاتمتكسطيبيف)

النشطالتعمـباستراتيجياتالرياضياتيدرسفالمكاتيالطالبات القبميالتطبيؽفي،
 الرياضيةالمياراتالختبارالبعدمكالتطبيؽ

 (م6141) وبرىم البالصي دراسة -5

اكتسابفيالمتعددةالرياضيةالتمثيبلتاستخداـأثراستقصاءإلىالدراسةىذهىدفت
العبلقاتكحدةفيالمفظية،المسائؿحؿعمىكقدرتيـالرياضية،لممفاىيـالطبلب

الثامفالصؼطمبةلدلكاالقترانات، مدرسةمفنطالبا10مفالدراسةعينةتككنت.
تـكقدالمفرؽ،محافظةفيالشماليةالباديةتربيةلمديريةالتابعةلمبنيف،الثانكيةمراءالح

نعشكائياتقسيميا  مجمكعتيفإلى المتعددةالرياضيةالتمثيبلتباستخداـدرستتجريبية:
)كىيمختمفة،تمثيميةمراحؿبيفالربطعمىقائمةتدريسعمميةكىي الرمكزمرحمة:
الحياةمفالحقيقيةكاألكضاعكالرسكمات،كاألشكاؿكالصكرضية،الرياكالمغة كضابطة(
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الدراسةفيالتجريبيالمنيجاتباعتـحيثالتقميديةبالطريقةدرست أىداؼكلتحقيؽ.
الدراسةاختبارمبناءتـالدراسة كالثانيالرياضيةلممفاىيـالطمبةاكتسابلقياساألكؿ:
المفظيةالمسائؿحؿعمىالطمبةقدرةلقياس كأظيرتالنتائج داللةذاتفركؽكجكد،

الداللةمستكلعندإحصائية عمىقدرتيـككذلؾالرياضية،لممفاىيـالطمبةاكتسابفي
التجريبيةالمجمكعةكلصالحالتدريسطريقةمتغيرإلىتعزلالمفظيةالرياضيةالمسائؿحؿ

 (م 6115 )دراسة عابد   -41

الرياضيةالمسألةحؿاستراتيجياتعمىالتدريبأثراستقصاءإلىالدراسةىذهىدفت
نابمسمحافظةفيلمرياضياتتحصيميـفيالعمميالثانكماألكؿالصؼلطمبة تككنت.
فيالعمميالثانكماألكؿالصؼطمبةمفطالبة(23)كنطالبا(20)مفالدراسةعينة

الثانيالدراسيالفصؿفينابمسمدينةفيعميـكالتالتربيةمديريةفيالحككميةالمدارس
7003-7002)الدراسيلمعاـسياالدرلمعاـ بكاقعالتجريبيالمنيجالباحثاستخدـكقد(

التجريبيةالمجمكعةشعبتاتدربت،ضابطةكاألخرلتجريبيةكاحدة،مدرسةكؿفيشعبتيف
درستفقدالضابطةالمجمكعةفيالشعبتافأما،،الباحثإعدادمفتدريبيبرنامجعمى

متكسطيبيفإحصائيةداللةذاتفركؽكجكد:إلىالدراسةنتائجكشفت،التقميديةبالطريقة
التحصيؿاختبارفيالضابطةالمجمكعةطمبةكعبلماتالتجريبيةالمجمكعةطمبةعبلمات
البعدم الرياضيةالمسألةحؿاستراتيجياتعمىلمتدريبتعزل، داللةذاتؽفركككجكد،

المجمكعةطبلبكعبلماتالتجريبيةالمجمكعةطبلبعبلماتمتكسطيبيفإحصائية
الضابطة طبلبعبلماتمتكسطيبيفاإلحصائيةالداللةذاتالفركؽإلىباإلضافة،
،البعدمالتحصيؿاختبارفيالضابطةالمجمكعةفيكالطالباتالتجريبيةالمجمكعة
إحصائيةداللةذاتفركؽكجكدالنتائجأظيرتكماتجريبية،الالمجمكعةطبلبكلصالح

،الضابطةالمجمكعةكطالباتالتجريبيةالمجمكعةطالباتعبلماتمتكسطيبيف
المجمكعةطالباتعبلماتمتكسطيبيفاإلحصائيةالداللةذاتالفركؽإلىباإلضافة
دمالبعالتحصيؿاختبارفيالضابطةالمجمكعةكطبلبالتجريبية طالباتكلصالح،
التجريبيةالمجمكعة ،ككشفتالرياضيةالمسألةحؿاستراتيجياتعمىلمتدريبتعزل،
نأيضاالنتائج طبلبعبلماتمتكسطيبيفإحصائيةداللةذاتفركؽكجكدعدـعف

،البعدمالتحصيؿاختبارفيالتجريبيةالمجمكعةطالباتكعبلماتالتجريبيةالمجمكعة
الضابطةالمجمكعةطبلبعبلماتمتكسطيبيفإحصائيةداللةذاتركؽفكجكدكعدـ

كجكدعدـإلىإضافة،البعدمالتحصيؿاختبارفيالضابطةالمجمكعةطالباتكعبلمات
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طمبةكعبلماتالتجريبيةالمجمكعةطمبةعبلماتمتكسطيبيفإحصائيةداللةذاتفركؽ
لمجنستعزلدمالبعالتحصيؿاختبارفيالضابطةالمجمكعة الجنسبيفلمتفاعؿأك،
.كالمجمكعة

 (م6114 ) ادكيدك دراسة -44

معرفةإلىالدراسةىذهىدفت كاستخدـالمسائؿلتصنيؼالفمسطينييفالطمبةتعمـأثر"
".الكبلميةالمسائؿحؿفيقدرتيـعمىالسيميةالمخططات

الحككميةالمدارسفيالساسيالثامفالصؼطمبةمفالدراسةىذهمجتمعتككف
أربعمفالمقصكدةالدراسةعينةتألفتكقد(.7003-7002الدراسيلمعاـالقدس)لمدينة
مجمكعةإلىالذككرشعبتيتكزيعتـمدرستيف،مفاختيارىاتـكطالبةطالبا39شعب

األسمكببنفساالناثشعبتيتكزيعكتـالعشكائية،بالطريقةتجريبيةكاالخرلضابطة
،كتصميـكبعدمقبميتحصيميافاختبارافكىماأداتافالدراسةألغراضاستخدمت.ؽالساب
الدراسةليدؼأيضاالمئكيةالنسبةمكضكعفيالكبلميةالمسائؿحؿبعنكافدراسيةكحدة
يميماالدراسةنتائجكأظيرت،فقط، )مستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽتكجد:

0.09α)=مسائؿحؿفيالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةالمجمكعةاتعبلممتكسطبيف
إحصائيةداللةذاتفركؽتكجدال.السيميةالمخططاتالستخداـتعزلالمئكيةالنسبة
0.09α)مستكلعند التجريبيةكالمجمكعةالضابطةالمجمكعةعبلماتمتكسطبيف=(
الطالبجنسإلىتعزلالمئكيةالنسبةمسائؿحؿفي حؿفيالصعكبةأفلكحظكقد.

الكبلميةبالمسائؿذلؾيتعمؽعندمايزدادالمئكيةالنسبةمكضكعفيالكبلميةالمسائؿ
فيالكبلميةالمسائؿحؿمفأسيؿكاحدةخطكةفيالكبلميةالمسائؿحؿكأفالجبرية،
ذاتالمسائؿحؿمفأسيؿالمجيكلةالنيايةذاتالمسائؿحؿكأفأكثر،أكخطكتيف
مفأسيؿالمجيكؿالتغيرذاتالمسائؿحؿكأفالمجيكلة،البدايةذاتأكالمجيكؿالتغير
.المجيكلةالبدايةذاتالمسائؿحؿ

 (م6113دراسة )البشيتي، -46

المسألةحؿمياراتتنميةفيالمتعددةالكسائؿاستخداـأثرمعرفةإلىالدراسةىذهىدفت
سالخامالصؼطالباتلدلبياكاالحتفاظ طالباتمفقصديةعينةاختيارتـكقد.
لمدراسةكعينةالمدرسة،فيالكحيدةالشعبةكىكطالبة،23عددىفكيبمغالخامس،الصؼ
مدلقياسمنواليدؼاختبارالباحثةأعدت،كما7002-7001الدراسيالعاـخبلؿ
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لمدراسة،التنفيذيةتاإلجراءا.كبعدمبلحظةكبطاقةالرياضية،لممسألةالحؿميارةامتبلؾ
داللةذاتفركؽتكجد:التاليةالنتائجإلىالدراسةتكصمتلمبياناتاإلحصائيةكالمعالجة
المسألةتفسيركميارة،(0.09(داللةمستكلعندالمسألةحؿميارة:مفكؿفيإحصائية

مجمكعةالفيالطالباتلدلالمسألةحؿمياراتمستكلييف(0.09)داللةمستكلعند
المجمكعةطالباتلصالحالضابطةالمجمكعةفيقريناتيفميارات،كمستكلالتجريبية
مستكلبيف(0.09)داللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽتكجدالالتجريبية،

قريناتيفقراءةميارةكمستكلالتجريبية،المجمكعةفيالطالباتلدلالمسألةقراءةميارة
مستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽتكجدالالضابطة،المجمكعةفي بيف(0.09)

التجريبية،المجمكعةفيالتحصيؿمرتفعاتالطالباتلدلالمسألةحؿمياراتمستكل
إحصائيةداللةذاتفركؽتكجدالالضابطة،المجمكعةفيقريناتيفتحصيؿكمستكل

التحصيؿمنخفضاتالطالباتلدلؿائالمسحؿمياراتمستكلبيف(0.09)مستكلعند
   الضابطة.المجمكعةفيقريناتيفتحصيؿكمستكلالتجريبية،المجمكعةفي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 المحور الثالث: دراسات متعمقة بميارات التواصل الرياضي

 (م6142)النحال  دراسة  -4

مياراتنميةتعمىنمعاالمرقمةالرؤكساستراتيجيةتكظيؼأثرمعرفةالىالدراسةىدفت
بغزةاألساسيالسابعالصؼطالباتلدلالرياضياتفياإلنجازكدافعالتكاصؿ اما.
التكاصؿمياراتمبلحظةكبطاقةالرياضيالتكاصؿمياراتاختبارفييالدراسةأدكات

عددىابمغعينةعمىالدراسةكطبقت.اإلنجازدافعكمقياسالرياضي 32 طالبة
.غزةغربلمديريةالتابعة"أ"األساسيةالرافديفمدرسةمفراسييفدفصميفعمىمكزعات
ذاتفركؽتكجد:الدراسةنتائجدراستيا،ككانتفيالتجريبيالمنيجعمىالباحثةاعتمدت
التجريبية،المجمكعةطالباتدرجاتمتكسطبيفα=0.01مستكلعندإحصائيةداللة

لصالحالرياضيالتكاصؿمياراتاختباريفالضابطةالمجمكعةفيقريناتيفكمتكسط
بيفα=0.01مستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽتكجد.التجريبيةالمجمكعةطالبات

تكجد.مبلحظةبطاقةفيالضابطةالمجمكعةفيقريناتيفكمتكسطالتجريبية،المجمكعة
المجمكعةطالباتدرجاتمتكسطبيفα=0.01مستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽ

فياإلنجازدافعمقياسفيالضابطةالمجمكعةفيقريناتيفكمتكسطالتجريبية،
التجريبيةالمجمكعةطالباتلصالحالرياضيات

 (م6141)  الديب دراسة -6

عمى(شارؾ-زاكج-فكر)استراتيجيةاستخداـفاعميةعفالكشؼإلىالدراسةىذهىدفت
األساسيالثامفالصؼطبلبلدلالرياضياصؿكالتكالبصرمالتفكيرمياراتتنمية
الثامفالصؼطبلبمفممثمةعينةعمىالتجريبيالمنيجالباحثاستخدـبغزة،،

مفمككنةاالساسي (92 لمتابعةقصديةبطريقةالثامف،الصؼطبلبمفطالبا(
تيفىاأحداختيارتـحيثعشكائية،بطريقةشعبتيفاختياركتـالدراسة،إجراءات
(72)كقكامياضابطةكاألخرلطالب،(72)كقكامياالتجريبيةلتككفعشكائياالشعبتيف
اليندسةكحدة)السادسةالكحدةعمىالدراسةكاقتصرتطالب، كتابمف(

عفكاإلجابةالدراسةأىداؼلتحقيؽالباحثأعدكقدـ،7093-7092الرياضيات
الدراسةنتائجكأظيرتالرياضي،كالتكاصؿلبصرماالتفكيرمياراتاختبارمتساؤالتيا

درجاتمتكسطبيف(α=0.09)داللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽتكجد:يميما
البعدمالتطبيؽفيالضابطةالمجمكعةطبلبكدرجاتالتجريبيةالمجمكعةطبلب
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التجريبيةالمجمكعةطبلبلصالحكذلؾ؛البصرمالتفكيرالختبار متكسطييفب.
.التحصيؿمتكسطيلصالحكذلؾالتحصيؿكمنخفضي

(م6141) عاشور دراسة  -3

المعركفةلممشكبلتاإلبداعيالحؿنظريةعمىقائـبرنامجبناءإلىالدراسةىذهىدفت
التكاصؿكمياراتاإلبداعيالتفكيرمياراتتنميةفيفاعميتوكمعرفةتريزنظريةباسـ

الخامسالصؼطبلبلدلالرياضي التفكيرمياراتاختبارفيتمثمتالدراسةأدكات.
التصميـذكالتجريبيالمنيجتطبيؽتـكقدالرياضي،التكاصؿمياراتكاختباراإلبداعي،

حيثاألساسي،الخامسالصؼطبلبمفقصديةعينةعمىلمجمكعتيفكالبعدمالقبمي
كقدالضابطة،لممجمكعةنطالبا29كة،التجريبيلممجمكعةنطالبا29نطالبا،37عددىابمغ
مياراتكاختباراإلبداعي،التفكيرمياراتاختبارفيتتمثؿكالتيالدراسةأدكاتتطبيؽتـ

عمىالبرنامجتطبيؽكبعدالدراسة،مجمكعتيعمىالدراسةتطبيؽقبؿالرياضيالتكاصؿ
مجمكعتيفالعمىبعدمبشكؿاالختباراتتطبيؽتـالتجريبية،المجمكعة إجراءكبعد.
المجمكعتيف،بيفالفركؽداللةلحسابكتنيمافاختبارباستخداـاإلحصائيةالمعالجات
التاليةالنتائجإلىالدراسةتكصمتالتأثير،حجـلمعرفةإيتامربعكحساب فركؽتكجد:

المجمكعةطبلبدرجاتمتكسطيبيفα =0.01داللةمستكلعندإحصائيةداللةذات
المجمكعةلصالحاإلبداعيالتفكيرمياراتاختبارفيالضابطةكالمجمكعةالتجريبية
متكسطيبيفα=0.09داللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽكتكجدالتجريبية
التكاصؿمياراتاختبارفيالضابطةكالمجمكعةالتجريبيةالمجمكعةطبلبدرجات

ةالتجريبيالمجمكعةلصالحالرياضي
 (م6141) دراسة الكبيسي والمشيداني -1

كالتكاصؿالتحصيؿفيالكرتكنيةالمفاىيـاستراتيجيةثرأمعرفةإلىالدراسةىذهىدفت
مفالدراسةعينةتككنت.الرياضياتمادةفيالمتكسطةالمرحمةطالباتلدلالرياضي

(27 .ضابطةخرلكاالتجريبيةأحداىمااالعدادمالثانيالصؼطالباتمفطالبة(
كاالخرتحصيميحدىماأاختباريفالدراسةداةأككانتالتجريبيالمنيجالباحثافكاستخدـ
عمىالتجريبيةالمجمكعةتفكؽعمىالنتائجسفرتأك،الرياضيالتكاصؿمياراتيقيس

.الضابطةالمجمكعة





56 

 (م6141) مسمم  دراسة-1

 معرفةإلىالدراسةىذهىدفت  أثر  استخداـ   المفاىيـ تنميةفيدانياؿكذجنم  الرياضية  
 طالباتلدلالرياضيكالتكاصؿ  المنيجالباحثةاألساسي.اتبعتالسابعالصؼ التجريبي،

نقصديا،المدرسةاختياركتـ صفيفاختياركجرل أحدىماالعشكائي،باالختيارمنيما 
األخرلكالمجمكعةانياؿ،دأنمكذجخبلؿمفالدراسةقيدالكحدةتدرستجريبيةكمجمكعة
 تكافؤمفالباحثةتأكدتالتقميديةبالطريقةالكحدةنفسالضابطة المجمكعتيف كلتحقيؽ.

المحتكلتحميؿمفتككنتكالتيالدراسةأداكتبإعدادالباحثةقامتالدراسةىذه مف)
لمصؼاالكؿالجزءالرياضياتكتاب السابع  كاختبارالمجمكعات،كحدة(  اىيـالمف

 كاختبارالرياضية،  التكاصؿ عينةعمىالدراسةأدكاتالباحثةطبقتكقد،الرياضي،
صدؽمف،كلمتأكدكالتمييزالصعكبةمعامبلتإليجادطالبة؛30مفمككنةاستطبلعية

نالنتائجإلىالدراسةاالختبار،تكصمتكثبات  تكجد:التالية عندإحصائيةداللةذاتفركؽ
α=0.09داللةمستكل  متكسطبيف    التجريبية،المجمكعةطالباتدرجات  كمتكسط
لصالحالرياضيةالمفاىيـالختبارالبعدمالتطبيؽفيالضابطةالمجمكعةمفأقرانيف

 كتكجدالتجريبيةالمجمكعة بيفα=0.09داللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽ
 متكسط   فيالضابطةالمجمكعةمفأقرانيفكمتكسط ة،التجريبيالمجمكعةطالباتدرجات
.التجريبيةالمجمكعةلصالحالرياضيالتكاصؿالختبارالبعدمالتطبيؽ

 (م6142)  خطاب دراسة -2

تدريسفيالدماغإلىالمستندالتعمـنظريةاستخداـأثرإلىالتعرؼالدراسةىذهىدفت
المرحمةتبلميذلدلالذىنيسابكالحالرياضيالتكاصؿمياراتتنميةعمىالرياضيات
الدماغيةلمسيطرةمقياساالباحثأعدكقدالتجريبي،المنيجالباحثكاتبعبمصر،االبتدائية
الدراسةعينةكتككنتالذىني،لمحسابكاختبارالرياضيلمتكاصؿكاختبارلممعمـ،كدليبل
13)مف ،البمحافظةاالبتدائيالثالثالصؼتبلميذمفتمميذا( إلىقسمتفيـك

(33)تبلميذىاكعددضابطةكاألخرلتمميذا،(30)تبلميذىاكعددتجريبيةمجمكعتيف،
إلىالدراسة،كتكصمتتمميذا المجمكعةتبلميذعمىالتجريبيةالمجمكعةتبلميذتفكؽ:

الذىنيالحسابالختبارككذلؾالرياضيالتكاصؿالختبارالبعدمالتطبيؽفيالضابطة
.مياراتيـمفميارةكؿفي
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 (م6142)دراسة الشمري  -3

التكاصؿمياراتتنميةعمىالخكارزميةالمخططاتأثرعمىالتعرؼإلىالدراسةىدفت
كلتحقيؽبالرياض،االبتدائيالخامسالصؼطالباتلدلالدراسيكالتحصيؿالرياضي
فياختبارمفدكاتاألكتككنتالتجريبي،شبوالمنيجالباحثةاستخدمتالدراسةأىداؼ
فيكاختبارالرياضيكالتمثيؿالكتابيةالتكاصؿمياراتفيالرياضيالتكاصؿميارات

بالطريقةاختيرتعينةعمىالدراسةتطبيؽكتـالستةبمكـلمستكياتالدراسيالتحصيؿ
العينةإجماليبمغحيثالعشكائية (21 االبتدائيالخامسالصؼطالباتمفطالبة(

النتائجإلىالدراسةتكصمتكقدكالضابطة،التجريبيةالمجمكعةبيفبالتساكمعةمكز
درجاتمتكسطبيف(0.09)الداللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتفركؽتكجد:التالية

المجمكعة)التقميديةبالطريقةتعممفالبلتيالطالبات     الضابطة   درجاتمتكسطكبيف(
المجمكعة)الخكارزميةالمخططاتبطريقةتعممفالبلتيالطالبات     التجريبية   ميارةفي(
.التجريبيةالمجمكعةلصالحكميارةالتمثيؿكميارةالتحصيؿالكتابة

 (م6146) حسين دراسة -4

المرحمةتبلميذلدلالرياضيالتكاصؿمياراتلتنميةمقترحبرنامجتقديـإلىالبحثىدؼ
االبتدائيةالمرحمةتبلميذمفمجمكعةعمىتطبيقوخبلؿمففاعميتو،كتحديداالبتدائية،

-7097الدراسيلمعاـاألكؿالدراسيالفصؿفيالسعكديةالعربيةبالمممكةالرياضبمدينة
المرحمةلتبلميذالبلزمةالرياضيالتكاصؿمياراتلتحديداستبيافالبحثكاستخدـ7093

لدلالمكجكدةالرياضيالتكاصؿياراتملتحديدمبلحظةبطاقةكتطبيؽاالبتدائية،
التاليةلمنتائجالدراسةكتكصمت،نقبمياكتطبيقياالتبلميذ، داللةذاتفركؽكجكد:
التجريبيةلممجمكعةالبعدمالتطبيؽمتكسطيبيف،(0.09)داللةمستكلعندإحصائية

فيجريبيةالتالمجمكعةلصالحالرياضيالتكاصؿمستكلفيالضابطةكالمجمكعة
المبلحظةبطاقة–الشفكماالختبار–التحريرماالختبار)لمتقييـالثبلثةالمحاكر كفي(
.الخبرةمتغيرإلىتعزلاإحصائيدالةفركؽكجكد.ككؿالرياضيالتكاصؿميارات

 (م 6146)دراسة لحمر -5

التكاصؿمياراتتنميةفيالبصرمالمدخؿاستخداـفاعميةمعرفةإلىالبحثىذاىدؼ
بمحافظةاألساسيبالتعميـالثامفالصؼتبلميذلدلنحكىاكاالتجاهاليندسةفيالرياضي
)مفالبحثعينةكتككنتالتجريبي،المنيجاستخداـتـالدراسةليدؼاكتحقيؽعدف،
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30 عدفبمحافظةاألساسيالتعميـبمدارسالثامفالصؼتبلميذمفكتمميذةاتمميذ(
أفرادىاكعدد/تجريبيةمجمكعةمجمكعتيف؛عمىقسمتـ،7099-7090اسيالدرلمعاـ
بناءكتـكتمميذة،اتمميذ(20)أفرادىاكعددضابطةكمجمكعةكتمميذة،اتمميذ(20)

اليندسة،نحكاالتجاهمقياسالرياضي،التكاصؿمياراتفياختبار:كىيالبحثأدكات
كأظيرتالبصرم،المدخؿباستخداـاليندسةكحدةدركستقديـكيفيةيتضمفمعمـدليؿ

أىميانتائجعدةالدراسة التكاصؿمياراتتنميةفيبالفاعميةالبصرمالمدخؿاتسـ:
.البحثعينةأفرادلدلاليندسةنحكاالتجاهتحسيفكفيالرياضي،

 (م6144)التخاينة دراسة -41

فيالتعمـأبعادعمىقائمةتدريسيةةاستراتيجياستخداـفعاليةتقصيإلىالدراسةىدفت
تربيةمدارسفياألساسيةالمرحمةتبلميذلدلالرياضياالتصاؿكمياراتاالتجاهتنمية
مقياسفياألدكاتكتمثمتالتجريبي،شبوالمنيجالدراسةكاتبعتباألردف،الخاصةعماف
عينةعمىألدكاتاكطبقتالرياضي،االتصاؿفيكاختبارالرياضيات،نحكلبلتجاه
إلىبالتساكمتقسيميماتـشعبتيف،فيالسابعالصؼتبلميذمفتمميذ(24)مفمككنة

المتكسطبيفإحصائيادالةفركؽكجكدإلىالنتائجكأشارتكضابطة،تجريبيةمجمكعتيف
فيالتجريبيةالمجمكعةلصالحكالضابطةالتجريبيةالمجمكعتيفتبلميذلعبلماتالحسابي

االستراتيجيةبيفإحصائياداؿتفاعؿكجكدكعدـالرياضي،االتصاؿكمياراتالتجاها
.الرياضياالتصاؿمياراتفيالتحصيؿكمستكلالمستخدمة

  Carley , Wendy (6144) دراسة  -44

الرياضيالتكاصؿلدعـالثنائيالحكاراستخداـأثرعفالكشؼإلىالدراسةىذهىدفت
مفالبياناتجمعتـكقد،األمريكية،المتحدةالكالياتفياالبتدائيةالمرحمةتبلميذلدل
أعماؿمفعيناتكتحميؿالمعمميف،معمقاببلتكاجراءالصفية،المبلحظةخبلؿ

األدكاتكطبقتككؿ،المجمكعاتكبيفمجمكعةكؿداخؿالبياناتتحميؿكتـالتبلميذ،
تقسيميماتـشعبتيف،فياالبتدائيةالمرحمةتبلميذمفتمميذ(90)مفمككنةعينةعمى

إلىالحاجةمدلإثباتإلىالدراسةكتكصمتكضابطة،تجريبيةمجمكعتيفإلىبالتساكم
الحكاراستخداـنحكالمعمميفلدلإيجابيةاتجاىاتكجكدككذلؾالثنائي،الحكاراستخداـ
.أىميتوعمىالتركيزكممارستوإليالتبلميذحاجةكمدلاألقراف،بيفالثنائي
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 ( م6115)الذارحي  دراسة -46

التعميـمفالثامفالصؼتبلميذلدلالرياضيالتكاصؿمستكلمعرفةإلىالدراسةىدفت
العاصمةبأمانةاألساسي الرياضيبتحصيميـكعبلقتو، مفالدراسةعينةتككنتكقد.

،نتمميذا(309)كمنيـساسياألالتعميـمفالثامفالصؼتبلميذمفكتمميذةنتمميذا(112)
بأمانةالحككميةالمدارسمف(طبقية/عنقكدية)عشكائيةبصكرةاختيرت،تمميذة(394)ك

لمتكاصؿاختبارالبياناتجمعفياستخداـ.7002/7003الدراسيالعاـنيايةالعاصمة
30)مفمككفالباحثةإعدادمفالرياضي :تياآلعفالتحميؿنتائج،كاسفرتفقرة(

الكمياألداءمتكسطنسبةكانتإذالرياضيالتكاصؿفيالتبلميذمستكلفينضعفاكجكد
نتربكياالمقبكليفالتبلميذأداءنسبةكشكمت%،27   مففأكثر%90عمىالحاصميف)

73النيائيةالدرجة العينةأفرادمف% عمىالحاصميفالتبلميذنسبةكانتحيففي،
نتربكياالمقبكؿستكلالممفأقؿدرجات  أفرادأداءتحميؿكعند.العينةأفرادبيفمف22%
مفأفضؿكافالتمميذاتأداءأفتبيفالجنسمتغيربمكجبالتكاصؿاختبارفيالعينة
الرياضيالتكاصؿمياراتجميعفيمعنكيةكانتالجنسيفبيفالفركؽكأفالتبلميذأداء

كفيما.متكافئعميياالجنسيفأداءكاففقد(الرياضيةتالمفردامعرفة)ميارةباستثناء
التبلميذنسبةشكمتإذالتبلميذمستكلفي ضعفاالدراسةأظيرتبالتحصيؿيتعمؽ

نتربكياالمقبكليف  التبلميذعمىالتمميذاتتفكؽالنتائجأكضحتكما.العينةأفرادمف39%
الرياضيالتحصيؿفي التكاصؿبيفمكجبةارتباطيوبلقةعكجكدالنتائجكأظيرت.

كىي(0.99)بيرسكفارتباطمعامؿقيمةبمغتإذ،العينةأفرادلدلكالتحصيؿالرياضي
.معنكيةداللةذاتقيمة

 (م6114) عبدالفتاح دراسة -42

فكر)استراتيجيةاستخداـأثرمعرفةإلىالدراسةىذهىدفت زاكج شارؾ تدريسفي(
االبتدائية،المرحمةتبلميذلدمالرياضيكاإلبداعلتكاصؿاتنميةعميالرياضيات
اختيارتـ،حيثالتجريبيالمنيجالباحثةكاستخدمت الصؼتبلميذمفعشكائيةعينة
الدقيميةبمحافظةاالبتدائيالخامس تدرس:تجريبيةمجمكعة:مجمكعتيفإلىكتقسيميا
فكر)استراتيجيةباستخداـ كجاز ضابطة،مجمكعة(شارؾ .التقميديةبالطريقةتدرس:
فياإلبداعاختبارالرياضي،التكاصؿاختبارىمالمدراسةاداتافالباحثةكاعدت

فركؽيكجد:التاليةالنتائجالىالدراسةكتكصمت.االبتدائيالخامسلمصؼالرياضيات
نإحصائيادالة  فيبيةالتجريالمجمكعةتبلميذدرجاتمتكسطيبيف0.09مستكلعند
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أبعادمفحدهعميبعدكلكؿ)ككؿالرياضيالتكاصؿالختبار(كالبعدمالقبمي)التطبيقيف
االختبار تبلميذدرجاتمتكسطيبيففركؽيكجدالبعدم،التطبيؽلصالح(

كالضابطةالتجريبية)المجمكعتيف نإحصائيادالةمستكلعند(   تبلميذ(0.09) لصالح
المجمكعةالتجريبية.

(التالي:3.9مخصالدراساتالسابقةمكضحبالجدكؿ)م
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 الدراسات السابقةممخصات   (:1.1) جدول

 دراسات متعمقة بالفصول المقموبة: -4

 اسم الباحث اسم الدراسة
سنة 
 الدراسة

منيج 
 الدراسة

مكان 
 التطبيق

عدد 
 المجموعات

نتائج 
 الدراسة

مكان 
 الدراسة

أدوات 
 الدراسة

عمىالمقمكبةالفصكؿاستراتيجيةخداـباستالتدريسأثر
ـ7091الحناكيكالعبيكافالمتكسطةالمرحمةفيالتعمـنحكالدافعية

شبو
التجريبي

مجمكعتيفمدرسة
لصالح
المجمكعة
التجريبية

السعكدية
مقياس
الدافعية

المفاىيـ تنمية في المنعكس التعمـ استراتيجية تكظيؼ أثر
التأمميك لدلطالباتمياراتالتفكير الحياتية بمبحثالعمـك

يالصؼالعاشراألساس
ـ7091قشطة

المنيجالصفي
-التحميمي
المنيج
التجريبي

مجمكعتيفمدرسة
لصالح
المجمكعة
التجريبية

-غزة
اختبارفمسطيف

المقمكبة الفصكؿ استراتيجية فاعمية المنعكس الصؼ محكر
ت في األدمكدك التعميمة المنصة مياراتالتعمـباستخداـ نمية

طالباتكالذاتي لدل األحياء مقرر في الدراسي التحصيؿ
الصؼاألكؿثانكم.

ـ7099المطيرم
المنيج
التجريبي

مدرسة
مجمكعتيف
ضابطة

تجريبيةك

لصالح
المجمكعة
التجريبية

المممكة
العربية
السعكدية

مقياس

ادةأثرالفصؿالمنعكسعمىطبلبالمرحمةاالعداديةفيم
ـMontgomery7099الرياضيات

المنيج
التجريبي

مدرسة
مجمكعتيف
ضابطة
كتجريبية

اليكجد
فركؽ

San 

Marcos 

أمريكيا
اختبار
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سنة  اسم الباحث اسم الدراسة
 الدراسة

منيج 
 الدراسة

مكان 
 التطبيق

عدد 
 المجموعات

نتائج 
 الدراسة

مكان 
 الدراسة

أدوات 
 الدراسة

فاعميةاستراتيجيةالفصكؿالمقمكبةباستخداـمكقعأدمكدكفي
نحكمادةاالحياءلدلطالباتكاالتجاهتنميةالتفكيراإلبداعي
ينةالرياض.الصؼاألكؿالثانكممد

ـ7099أبكجمبة
المنيج
مدرسةالتجريبي

مجمكعتيف
ضابطة

تجريبيةك

لصالح
المجمكعة
التجريبية

المممكة
العربية
السعكدية

مقياس

التحصيؿ في المقمكب التعمـ نمكذج لمياراتكفاعمية األداء
ـ7099سرحافكىاركفالتعمـاإللكتركنيلدلطالباتكميةالتربية.

المنيج
جامعةالتجريبي

مجمكعتيف
ضابطة

تجريبيةك

لصالح
المجمكعة
التجريبية

الباحة
المممكة
العربية
السعكدية

اختبار+
بطاقة
مبلحظة

أثراستخداـاستراتيجيةالتعمـالمقمكبفيالتحصيؿاألكاديمي
ـ7099الزيفلطالباتكميةالتربيةبجامعةاألميرةنكرةبنتعبدالرحمف.

المنيج
لتجريبيا

مجمكعتيفجامعة
لصالح
المجمكعة
التجريبية

المممكة
السعكدية

اختبار

مياراتالتفكيرالرياضيلدلطالباتالصؼالخامس تنمية
االبتدائيباستخداـالتعمـالمدمجبالفصكؿالمقمكبة.

ـ7099آؿمعدم

المنيج
التجريبي
يصمـشبو
تجريبي

مدرسة

ثبلث
مجمكعات
ضابطة

تجريبيتيف-7

لصالح
المجمكعة
التجريبية

اختبار

 االعدادية المرحمة طبلب عمى المنعكس الفصؿ فيأثر
ـAlswat 7092الرياضيات

المنيج
مجمكعتيفمدرسةالتجريبي

لصالح
المجمكعة
التجريبية

اختبارنيكيكرؾ
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سنة  اسم الباحث اسم الدراسة
 الدراسة

منيج 
 الدراسة

مكان 
 التطبيق

عدد 
 المجموعات

نتائج 
 الدراسة

مكان 
 الدراسة

أدوات 
 الدراسة

الصؼالمقمكب(في تأثيراستخداـالمتغيرالمستقؿ)مفيـك
ح مقرر تدريس ميارة3-----اسب ( التابع المتغير عمى

التابعالذاتي(فيالثانكيةالثانيلمقرراتبالجيؿفيالمنطقة
الشرقية.

ـ7092ذكيبخ
المنيج
التجريبي

مجمكعتيفمدرسة
لصالح
المجمكعة
التجريبية

المممكة
العربية
السعكدية

استبياف

في شينادكه جامعة الصؼالمنعكسعمىطمبة مادةفاعمية
ـPierce،& Fox 7097الصيدلة.

المنيج
التجريبي

مجمكعتيفجامعة
لصالح
المجمكعة
التجريبية

الكاليات
المتحدة
االمريكية

اختبار+
تحميؿ
محتكل

الفصؿ باستخداـ التاريخ فيمادة الطمبة استفادة مدل تقكيـ
المنعكس.

Thompson & 

Peter7097المنيجـ
التجريبي

ثبلثجامعة
جمكعاتم

عدـكجكد
فركؽ

كندا
اختبار
+مقابمة
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 الرياضية ائلالدراسات المتعمقة بحل المس-6
 

سنة  اسم الباحث اسم الدراسة
 الدراسة

منيج 
عدد  مكان التطبيق الدراسة

 المجموعات
نتائج 
 الدراسة

مكان 
 الدراسة

أدوات 
 الدراسة

محكسب تعميمي برنامج فاعمية الرياضية المسألة حؿ
الرياضيةبا المسألة حؿ ميارة فيتنمية لتمثيبلتالرياضية

بغزة.–لدلطالباتالصؼالخامساالساسي
ـ7099جمعة

المنيج
مدرسةالتجريبي

مجمكعتيف


لصالح
المجمكعة
التجريبية

-غزة
اختباربفمسطيف

أثراستخداـاستراتيجيةبكليافيمقدرةطمبةالصؼالخامس
الر المسائؿ حؿ عمى مدارسكاتجاىيـياضية في نحكىا

.التعميميككالةالغكثالتابعةلمنطقةنابمس
ـ7099حةلمبل

المنيج
شبو
تجريبي

مدرسة
مجمكعتيف



لصالح
المجمكعة
التجريبية

-نابمس
فمسطيف

اختبار+
استبانة

عمى الرياضية المسألة حؿ بعضاستراتيجيات استخداـ أثر
األساسيفيكحدةالتحصيؿالرياضيلطبلبالصؼ السابع

الجبركآرائيـفييا.
ـ7099ابكيكنسسميماف

المنيج
مدرسةالتجريبي

مجمكعتيف


لصالح
المجمكعة
التجريبية

 -طكلكـر
فمسطيف

اختبار+
مقابمة

كحؿ المفاىيـ استيعاب عمى الرياضية النمذجة استراتيجية أثر
 الصؼ لطبلب القياس كحدة في الرياضية السابعالمسائؿ

األساسي.
ـ7092تكبة

المنيج
شبو
تجريبي

مدرسة
مجمكعتيف



لصالح
المجمكعة
التجريبية

اختبارمصر

أثراستخداـاستراتيجيةبكلياعمىتنميةمياراتالطبلبفي
ـ7092غفكرحؿالمسائؿالرياضية.

المنيج
شبو
تجريبي

معيداعداد
المعمميف

مجمكعة
كاحدة

لصالح
المجمكعة

جريبيةالت
اختبارالعراؽ
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سنة  اسم الباحث اسم الدراسة
 الدراسة

منيج 
عدد  مكان التطبيق الدراسة

 المجموعات
نتائج 
 الدراسة

مكان 
 الدراسة

أدوات 
 الدراسة

عمى الرياضية المسألة استراتيجياتحؿ التدريبعمى أثر
تحصيؿطمبةالصؼاألكؿالمتكسطفيمادةالرياضياتفي

مدرسة.
ـ7093ابكريا

المنيج
شبو
تجريبي

مجمكعتيفمدرسة
لصالح
المجمكعة
التجريبية

المممكة
العربية
السعكدية

اختبار

استر بعض تكظيؼ )مسرحةأثر النشط التعمـ اتيجيات
تنمية في ) التعاكني التعمـ التعميمية، األلعاب المنيج،
الرابع الصؼ طالبات لدل الرياضية المسألة حؿ ميارات

األساسيبمحافظةغزة.

ـ7097العالكؿ
شبو
تجريبي

مجمكعتيفمدرسة
لصالح
المجمكعة
التجريبية

-غزة
فمسطيف

اختبار

المتغيرات القدرةأثر في المفظية الرياضية لممسائؿ البنائية
تجريبيـ7097أبكشمالةعمىحميالدلطالباتكميةمجتمعتدريبغزة.

كميةمجتمع
مجمكعتيفتدريبغزة

لصالح
المجمكعة
التجريبية

-غزة
اختبارفمسطيف

اكتساب في المتعددة الرياضية التمثيبلت استخداـ أثر
ضيةكقدرتيـعمىحؿالمسائؿالمفظيةالطبلبالمفاىيـالريا

فيكحدةالعبلقاتكاإلقتراناتلدلطمبةالصؼالثامف.

الببلصي
كبرىـ

مجمكعتيفمدرسةتجريبيـ7090
لصالح
المجمكعة
التجريبية

اختباراألردف

لدل الرياضية المسألة حؿ استراتيجيات عمى التدريب أثر
ف العممي الثانكم األكؿ الصؼ تحصيميـطالبات ي

لمرياضياتفيمحافظةنابمس.
مدرسةتجريبيـ7004عابد

أربع
مجمكعات

لصالح
المجمكعة
التجريبية

-نابمس
اختبارفمسطيف
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سنة  اسم الباحث اسم الدراسة
 الدراسة

منيج 
عدد  مكان التطبيق الدراسة

 المجموعات
نتائج 
 الدراسة

مكان 
 الدراسة

أدوات 
 الدراسة

 الطمبة تعمـ كاستخداـالفمسطينييفأثر المسائؿ لتصنيؼ
مدرسةتجريبيـ7003أدكيدؾالمخططاتالسيميةعمىقدرتيـفيحؿالمسائؿالكممية.

عأرب
مجمكعات

لصالح
المجمكعة
التجريبية

-القدس
فمسطيف

اختبار

فيتنميةمياراتحؿالمسألةالمتعددةأثراستخداـالكسائؿ
ـ7002البشيتيكاالحتفاظبيالدلطالباتالصؼالخامس.

شبو
التجريبي

مجمكعتيفمدرسة
لصالح
المجمكعة
التجريبية

–غزة
فمسطيف

اختبار+
بطاقة
مبلحظة
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 دراسات متعمقة بميارات التواصل الرياضي -2

 

 اسم الباحث اسم الدراسة
سنة 
 الدراسة

منيج 
 مكان التطبيق الدراسة

عدد 
 نتائج الدراسة المجموعات

مكان 
 الدراسة

تنمية عمى معا المرقمة الرؤكس استراتيجية تكظيؼ أثر    ن               
مياراتالتكاصؿكدافعالمياراتفيالرياضياتلدلطالبات

لصؼالسابعاألساسيبغزة.ا
لصالحالمجمكعةالتجريبيةمجمكعتيفمدرسةتجريبيـ2016النحاؿ

-غزة
فمسطيف

كالتكاصؿ التحصيؿ في الكرتكنية المفاىيـ استراتيجية أثر
.ةالرياضياتالرياضيلدلطالباتالمرحمةالمتكسطةفيماد

الكبيسي
كالمشيداني

العراؽصالحالمجمكعةالتجريبيةلمجمكعتيفمدرسةتجريبيـ7099

)فكر استراتيجية -فاعمية ميارات–زاكج تنمية شارؾ(عمى
التفكيرالبصرمكالتكاصؿالرياضيلدلطبلبالصؼالثامف

األساسيبغزة.
لصالحالمجمكعةالتجريبيةمجمكعتيفمدرسةتجريبيـ7099الديب

-غزة
فمسطيف

اإلبداع الحؿ نظرية عمى قائـ المعركفةبرنامج لممشكبلت ي
التفكير ميارات تنمية في فاعمية كمعرفة تريز نظرية باسـ
الصؼ طبلب لدل الرياضي التكاصؿ كميارات اإلبداعي

الخامس.

تجريبيـ7099عاشكر
–مدرسة
لصالحالمجمكعةالتجريبيةمجمكعتيفاالبتدائي

-غزة
فمسطيف
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سنة  اسم الباحث اسم الدراسة
 الدراسة

منيج 
 الدراسة

عدد  مكان التطبيق
 المجموعات

مكان  نتائج الدراسة
 الدراسة

 المفاىيـ تنمية في دانياؿ نمكذج استخداـ الرياضيةأثر
كالتكاصؿالرياضيلدلطالباتالصؼالسابعاألساسي.

تجريبيـ7099مسمـ
–مدرسة
إعدادية

لصالحالمجمكعةالتجريبيةمجمكعتيف
-غزة

فمسطيف

التكاصؿ ميارات تنمية عمى الخكارزمية المخططات أثر
الرياضيكالتحصيؿالدراسيلدلطالباتالصؼالخامسفي

الرياض.
تجريبيـ7093الشمرم

–مدرسة
االبتدائي

لصالحالمجمكعةالتجريبيةمجمكعتيف

-الرياض
المممكة
العربية
السعكدية

تدريس في الدماغ إلى المستفيد التعمـ نظرية استخداـ أثر
كالحساب الرياضي التكاصؿ ميارات تنمية عمى الرياضيات

الدىنيلدلالمرحمةاالبتدائيةبمصر.
مصرلصالحالمجمكعةالتدريبيةمجمكعتيفمدرسةتجريبيـ7093خطاب

استخداـالمدخؿالبصرمفيتنميةمياراتالتكاصؿالرياضي
بالتعميـ الثامف الصؼ تبلميذ لدل نحكىا كاالتجاه لميندسة

األساسيبمحافظةعدف.
لصالحالمجمكعةالتدريبيةمجمكعتيفمدرسةتجريبيـ7097لحمر

-عدف
اليمف

مقت تبلميذبرنامج لدل الرياضي التكاصؿ ميارات لتنمية رح
ـ7097حسيفالمرحمةاالبتدائية.

كصفي+
شبو
تجريبي

لصالحالمجمكعةالتدريبيةمجمكعتيفمدرسةابتدائي

–الرياض
المممكة
العربية
السعكدية
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سنة  اسم الباحث اسم الدراسة
 الدراسة

منيج 
 الدراسة

عدد  مكان التطبيق
 المجموعات

مكان  نتائج الدراسة
 الدراسة

لدل الرياضي التكاصؿ لدعـ الثنائي الحكار استخداـ أثر
الكالياتالمتحدةاألمريكية.تبلميذالمرحمةاالبتدائيةفي

كارليككيندم

( Carley , 

Wendy)
لصالحالمجمكعةالتدريبيةمجمكعتيفمدرسةابتدائيةتجريبي7099

الكاليات
المتحدة
األمريكية

فعاليةاستخداـاستراتيجيةتدريسيةالقائمةعمىأبعادالتعمـفيتنمية
تبلم لدل الرياضي كمياراتاالتصاؿ األساسيةاالتجاه المرحمة يذ

األردف.-مفمدارستربيةعمافالخاصة
شبو7099التخاينة

تجريبي
األردفلصالحالمجمكعةالتدريبيةمجمكعتيفمدرسة

الصؼ تبلميذ لدل الرياضي التكاصؿ مستكل معرفة أثر
الثامفمفالتعميـاألساسيبأمانةالعاصمةكعبلقتوبتحصيمو

الرياضي.
اليمفلصالحالمجمكعةالتدريبيةمجمكعتيفمدرسةإعدادمتجريبي7004الذارحي

)فكر استراتيجية استخداـ تدريس-زاكج-أثر شارؾ(في
الرياضياتعمىتنميةالتكاصؿكاالبداعالرياضيلدلتبلميذ

المرحمةاالبتدائية.
ةلصالحالمجمكعةالتدريبيمجمكعتيفمدرسةابتدائيةتجريبي7003عبدالفتاح

-الدقيمية
مصر
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 عمى الدراسات السابقة التعميق

أول : الدراسات المتعمقة بالفصل المنعكس

 من حيث ىدف الدراسة 

مختمفة دراسات في المنعكس الفصؿ تكظيؼ السابؽ الجدكؿ مف االىداؼيتضح
دراسةك(،ـ7099(،كدراسةالزيف)ـ7099سرحاف)ك(،كدراسةىاركفـ7099المطيرم)دراسةف

Montgomery (7099ـ)( ذكيبخ (،ـ7092كدراسة ـAlswat(7092كدراسة كدراسة(،
(pierce ,fox)(7097ـ،)(كدراسةThompson ,peter)(7093ـ)بيافاثرالفصؿلكانت

كانتالدراساتاالخرلبينماالمنعكسعمىالتحصيؿفيمراحؿدراسيةكمكاددراسيةمختمفة
 باختبلؼنكع ميارات التأممي،لتنمية )التفكير مثؿ اإلبداعيالميارة ،التفكير الذاتي ،التعمـ

الرياضي التفكير )األداء، قشطة دراسة مثؿ المطيرم(،ـ7091( دراسة(،ـ7099)دراسة
( جمبة معدم(،ـ7099أبك اؿ )(ـ7099)دراسة كالحناكي العبيكاف (عمىـ7091كدراسة

.الدافعية
  اسةمن حيث المنيج المتبع في الدر:

دراسةالجدكؿالسابؽيكضح الدراساتاستخدمتالمنيجالتجريبيماعدا أفجميع
(ـ7091)كالحناكيالعبيكافكدراسة(فقداستخدمتالمنيجالكصفيكالتجريبيـ7091)قشطة

.المنيجشبوالتجريبي
 :من حيث عينة الدراسة 

كدراسة(ـ7091)كالحناكيالعبيكافانقسمتالدراساتإلىنكعيفمفالعيناتفدراسة
أبكجمبةدراسةك،Montgomery  (2015)كدراسة(،ـ7099(،دراسةالمطيرم)ـ7091قشطة)

(مف7092دراسةذكيبخ)(،ـ7092)Alswatدراسة(،ـ7099)معدمدراسةآؿ،(ـ7099)
سةكدرا(ـ7099(،كدراسةالزيف)ـ7099رحاف)سكىاركفالباتالمدارس.أمادراسةطبلبكط

(pierce ,fox)(7097ـ،)( كطالباتـThompson ,peter)(7093كدراسة طبلب مف )
الجامعة.

 دوات المستخدمة:من حيث األ 

(،دراسةـ7091تباينتاألدكاتالمستخدمةلقياساثرالفصؿالمنعكسفدراسةقشطة)
( كسرحاف الزيف)(،ـ7099ىاركف المعدم)(،ـ7099كدراسة (ـ7099كدراسة ةكدراس،
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Montgomery  (7099ـ)،دراسةكAlswat(7092ـ،)(كدراسةpierce ,fox)(7097ـ،)
( كدراسة . االختبار كمقابمةـThompson ,peter()7093استخدمت اختبار استخدمت )

)ك المطيرم (ـ7099دراسة ،( جمبة ابك كالحناكيالعبيكافكدراسة(ـ7099دراسة
(ـ7091) كدراسةاستخدمت كسرحافذكيمقياس. ىاركف دراسة اما استبانة، استخدمت بخ
(فاستخدمتبطاقةمبلحظة.ـ7099)

 من حيث النتائج:

دراسة المنعكسماعدا الفصؿ استخداـ فاعمية أكدتعمى السابقة الدراسات  جميع

Montgomery  (7099كدراسةـ )(Thompson ,peter)(7093عكسـ عمى كانت )
لمفصؿالمنعكسكارجعتاسبابذلؾلعدةأمكر:الدراساتفمـتكجدفاعمية

لغرضاالساسيمفالفصؿالمنعكسكاعطائيـفرصةلمتعبيراعدـالتكضيحلمطبلب -9
 .استخداموعفمخاكفيـمف

7-  رغبة عدـ المعمـ التقميدية الطريقة لديلترؾ القدرة قمة ك فيديكىاتالولمتعميـ نشاء
 ا.كاضحةكشاممةتؤدمالغرضاالساسيمني

 .والتعمـبنفسمسؤكليةيككفعمىاستعدادلتحمؿالالطالب -3

2-  المعمـ لدل كافية خبرات تكافر كزيادةالستخداـعدـ التعميـ في فعاؿ أسمكب
 االنشطةالتعميميةكالقدرةعمىادارةالعمميةالتعميميةبصكرةفعالة.

 تييئةبيئةصفيةمناسبةلمتعمـبالفصؿالمنعكس.عدـ -9

 الختالف والتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة  أوجو

 المحور األول : الدراسات المتعمقة بالفصل المنعكس . -4

اؿمعدم) - معدراسة الحالية الفصؿالمنعكسفيـ7099اتفقتالدراسة فياستخداـ )
 مادةالرياضياتبينمااختمفتمعباقيالدراسات.

 عجميعالدراساتفياستخداـالمنيجالتجريبي.انفقتالدراسةالحاليةم -

بينما - غزة في طبقت حيث التطبيؽ مكاف في قشطة دراسة مع الحالية الدراسة اتفقت
 اختمفتمعباقيالدراسات.
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- ( قشطة دراسة مع الحالية الدراسة )ـ7091اتفقت كسرحاف ىاركف ،دراسة (،ـ7099(
الزيف) المعدم)(،ـ7099كدراسة )(،ـ7099كدراسة pierce ,fox)( 2012،)كدراسة

(فياستخداـاالختباركاداهلقياسفاعميةالفصؿ2013)(Thompson ,peterكدراسة)
(كدراسةذكيبخ7099دراسةابكجمبة)،(7099المنعكسكاختمفتمعدراسةالمطيرم)

 (فياستخداـاداةالقياس.lـ7099،دراسةىاركفكسرحاف)

ال - الدراسة قشطةاتفقت دراسة مع المدارس كطالبات طبلب عمى تطبيقيا عمى حالية
(،ـ7099(،دراسةآؿمعدم)ـ7099(،دراسةأبكجمبة)ـ7099(،دراسةالمطيرم)ـ7091)

( ذكيبخ ىاركفـ7092دراسة كدراسة  كاختمفتمع الزيفـ7099سرحاف)ك(. كدراسة ،)
 (.Thompson ,peter()7093(،كدراسة)pierce ,fox()7097كدراسة)،(،ـ7099)

 انفردتالدراسةالحاليةباستخداـالفصؿالمنعكسفيالمرحمةاالعدادية. -

بدراسة - الحالية الدراسة التكاصؿانفردت ميارات تنمية عمى المنعكس الفصؿ فاعمية
 الرياضي.

الدراسة - بدراسةانفردت المسألةالحالية حؿ ميارة تنمية عمى المنعكس الفصؿ فاعمية
 ضية.الريا

 انفردتالدراسةالحاليةبدراسةفاعميةالفصؿالمنعكسفيمادةالرياضياتفيغزة. -

 

 الرياضية  ائلالمحور الثاني : الدراسات المتعمقة بحل المس -6

 من حيث ىدف الدراسة:

حؿالمسا - فياستخداـ مفحيثىدفيا مفئؿتباينتالدراساتالسابقة فمنيـ الرياضية
استراتيج مفاستخدـ كمنيـ ككؿ الرياضية المسالة حؿ لتنمية الكتركنية كبرامج يات

استخدميالتنميةنكعكاحدمفانكاعحؿالمسألةالرياضية.كمنيـمفاستخدـاستراتيجيات
حؿالمسألةالرياضيةلتنميةميارةباختبلؼنكعيا.

مبل - )لفدراسة )ـ7099حة تكبة )ـ7092(،دراسة غفكر دراسة العالكؿ(،درـ7092(، اسة
(استخدمتاستراتيجياتمختمفةلتنميةحؿالمسالةالرياضيةـ7002(،البشيتي)ـ7097)

ككؿ ،( الببلطي دراسة )ـ7003بينما ادكيدؾ استراتيجياتـ7003(،دراسة استخدمت )
لتنميةنكعكاحدمفانكاعحؿالمسألة ـ7099دراسةجمعة)آماالرياضية استخدمتف(
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الالكتركنيبرنامج المسألة حؿ ميارات )لتنمية سميماف .دراسة ككؿ (ـ7099رياضية
(ىدفيااستخداـاستراتيجياتحؿالمسألةـ7004(،دراسةعابد)ـ7093دراسةابكريا)ك

(ىدفياقياساثرـ7097)بكشمالةأالرياضيةكمعرفةاثرىاعمىالتحصيؿ.بينمادراسة
يةالمفظيةفيالقدرةعمىحميا.المتغيراتالبنائيةلممسائؿالرياض
 من حيث المنيج المتبع  في الدراسة :

المنيج استخدمت الدراسات فبعض المتبع المنيج حيث مف الدراسات تباينت
(،ـ7097(،دراسةأبكشمالة)ـ7099(،دراسةسميماف)ـ7099التجريبيكمافيدراسةجمعة)

(،كبعضيااستخدــ7003)راسةأدكيدؾد(،ـ7003دراسةالببلطي)(،ـ7004دراسةعابد)
مبل دراسة في كما التجريبي شبو )لالمنيج )ـ7099حة تكبة غفكرـ7092(،دراسة (،دراسة

(.ـ7002(،دراسةالبشيتي)ـ7097دراسةالعالكؿ)(،ـ7093بكريا)أدراسة(،ـ7092)
 من حيث عينة  الدراسة :

ماعداسفطبلبكطالباتالمدارجميعالدراساتالسابقةتـالتطبيؽعمىعينةم
(عمىـ7097)أبكشمالةدراسة،عدادالمعمميفإ(فكانتعمىمعيدـ7092دراسةغفكر)

كميةمجتمعتدريبغزة.
 دوات المستخدمة :من حيث األ

،جميعالدراساتالسابقةاستخدمتاالختبارلقياسمياراتحؿالمسألةالرياضية
بعضالدراساتاستخدمت بجانباالختباربينما المبلحظة بطاقة االستبيافأك أك المقابمة

مبل دراسة في ذلؾ كيتضح الدراسة في اآلخر التابع المتغير لقياس لحاجتيا حةلكذلؾ
(.ـ7002(،دراسةالبشيتي)ـ7099دراسةسميماف)(،ـ7099)

 من حيث نتائج الدراسة : 

جمكعةالتجريبية.جميعالدراساتالسابقةكانتنتائجيالصالحالم
 التعميق :

 اتفقتالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةفيمجاؿالرياضيات -

 اتفقتالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةفيتنميةميارةحؿالمسألةالرياضية. -
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- ( جمعة دراسة مع التجريبي المنيج استخداـ في الحالية الدراسة (،دراسةـ7099اتفقت
)ـ7099سميماف) شمالة أبك )ـ7097(،دراسة عابد الببلطيـ7004(،دراسة (،دراسة

أدكيدؾ)7003) مبل7003(،دراسة دراسة  مع كاختمفت )ل(، تكبةـ7099حة (،دراسة
(،دراسةـ7097(،دراسةالعالكؿ)ـ7093(،دراسةأبكريا)ـ7092غفكر)دراسة(،ـ7092)

 (فيمنيجالدراسةـ7002البشيتي)

فيتطبيقياعمىطبلبكطالباتالمدارسمعمعظـالدراساتكاختمفتمعاتفقتالدراسة -
 (ـ7097دراسةأبكشمالة)،(ـ7092دراسةغفكر)

المسألة - حؿ ميارات لقياس االختبار استخداـ في السابقة الدراسات مع الدراسة اتفقت
 الرياضية.

 .راتحؿالمسألةالرياضيةنميةمياانفردتالدراسةالحاليةفياستخداـالفصؿالمنعكسلت -


 المحور الثالث : الدراسات المتعمقة بالتواصل الرياضي -2

 من حيث ىدف الدراسة  

التكاصؿ ميارة  لتنمية  برامج أك استراتيجيات استخدمت السابقة الدراسات جميع
( الذارحي دراسة ماعدا كعبلقتوـ7003الرياضي الرياضي التكاصؿ مستكل معرفة ىدفيا )

تحصيؿلتبلميذالصؼالثامف.بال
 من حيث منيج الدراسة:

( حسيف دراسة ماعدا التجريبي المنج استخدمت السابقة الدراسات (ـ7093جميع
(استدمتالمنيجـ7099استخدمتالمنيجالكصفيكالمنيجشبوالتجريبي،كدراسةالتخاينة)

شبوالتجريبي.
:من حيث  عينة الدراسة

الس الدراسات مراحمياجميع باختبلؼ المدارس كطالبات طبلب عمى طبقت ابقة
التعميمية.
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:المستخدمة واتمن حيث األد

مف فمنيـ لقياسالتكاصؿالرياضي المستخدمة االداة تباينتالدراساتفياستخداـ
دراسة في كما كحده االختبار (،ـ7099)الديب(،ـ7099)يدانيشكالمالكبيسياستخدـ

الفتاحـ7004)الذارحي(،ـ7097)لحمر(،ـ7093)الشمرم(،ـ7099)عاشكر عبد ،)
)ـ7003) النحاؿ دراسة اما مبلحظةـ7091(. كبطاقة اختبار استخدمت ) مسمـ، دراسة ك
(ـ7099دراسةالتخاينة)(،ـ7093(استخدمتاختباركتحميؿمحتكل،كدراسةخطاب)7099)

(استخدمتاستبيافكبطاقةمبلحظة.ـ7097استخدمتاختباركمقياس،امادراسةحسيف)
:من حيث نتائج الدراسة

جميعالدراساتالسابقةكانتلصالحالمجمكعةالتجريبية.
 التعميق 

أكجواالتفاؽكاالختبلؼفيالمحكرالثالثبيفالدراساتالسابقةكالدراسةالحالية

 لرياضيات.اتفقتالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةفيمجاؿا -

 .ىطبلبكطالباتالمدارساتفقتالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةفيعينةالدراسةعم -

 اتفقتالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةفينتائجالدراسة. -

اتفقتالدراسةالحاليةمعجميعالدراساتالسابقةفيمنيجالدراسةالتجريبيكاختمفتمع -
(.ـ7099(،كدراسةالتخاينة)ـ7093دراسةحسيف)

اتفقتالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةفيىدؼالدراسةكىكتنميةمياراتالتكاصؿ -
 (.ـ7004الرياضيكاختمفتمعدراسةالذارحي)

اتفقتالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةفياستخداـاالختباركحدهكأداةلقياسميارات -
(،كدراسةـ7099(،كدراسةمسمـ)ـ7091تمفتمعدراسةالنحاؿ)التكاصؿالرياضيكاخ

(.ـ7097دراسةحسيف)،(ـ7099(،دراسةالتخاينة)ـ7093خطاب)

 .لتنميةمياراتالتكاصؿالرياضيانفردتالدراسةالحاليةفياستخداـالفصؿالمنعكس -
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 الستفادة من الدراسات السابقة:

طارالنظرملمدراسة.عداداإلإالسابقةفياستفادتالباحثةمفالدراسات -

استفادتالباحثةمفالدراساتالسابقةفيمحكرالفصؿالمنعكسفيتككيفخمفيةنظرية -
مفالتكصؿالىقالبمناسبلمفصؿالمنعكس.امكنتي

استفادتالباحثةمفالدراساتالسابقةفياختيارنمكذجلحؿالمسألةالرياضيةيتناسبمع -
راسةالحالية.الد

استفادتالباحثةمفالدراساتالسابقةفيإعداددليؿالمعمـالخاصبالدراسة. -

تمكنتالباحثةمفتككيفخمفيةنظريةجيدةمفخبلؿاالطبلععمىالدراساتالسابقة -
ساعدتوفيإعدادأداةالدراسة

الرياضيالتييتناسباستفادتالباحثةمفالدراساتالسابقةفيتحديدمياراتالتكاصؿ -
معالدراسةالحالية.

استفادتالباحثةمفالدراساتالسابقةفيإعداداختبارمياراتالتكاصؿالرياضي. -

استفادتالباحثةمفالدراساتالسابقةفيكيفيةتحميؿالنتائج. -


 










 

 

 

















 الفصل الرابع
 المنيجية وطرق البحث
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 الفصل الرابع
 منيجية وطرق البحث ال

الدراسة في المتبع البحث لمنيج كصفا الفصؿ ىذا كعينةمجتمك،يتناكؿ الدراسة ع
يحكمعمىكيفيةتنفيذ،كأدكاتالدراسةكاجراءاتيا،كتصميميا،ختيارىاإالدراسةكأسمكب كما

كالمعالجاتاالحصائيةالتياستخدمتفياستخبلصنتائجيا.،الدراسة

 سة :منيج الدرا

الدراسة ىذه المنيجالتجريبيفيإعداد اعتمدتالباحثة اختيارمجمكعتيف، حيثتـ
الفصؿالمنعكسكاالخرلضابطوتعممتبالطريقة بكاسطة تجريبيةخضعتلمتعمـ إحداىما

كذلؾمفأجؿالتحقؽمفمدلفاعميةالفصؿالمنعكسعمىتنميةمياراتحؿ،االعتيادية
الرياضية التاسعالمسألة الصؼ طالبات لدل الحدكد كثيرات كحدة في الرياضي كالتكاصؿ

االساسي.كالمخططالتالييكضحالتصميـالتجريبيلمدراسة










 مخطط التصميم التجريبي لمدراسة : (4.1شكل )

 مجتمع الدراسة

المسجميففيالمدارسساسيجميعطالباتالصؼالتاسعاألتألؼمجتمعالدراسةمف
الدراسي)ال لمعاـ الكسطىبغزة الغكثبالمنطقة لككالة ،حيثيبمغعدد2016-2015)  تابعة

مدرسة.14طالبةمكزعةعمى24343 الطالبات
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 عينة الدراسة :  

(طالبةمفطالباتالصؼالتاسعاالساسيالتابعةلككالة89) تككنتعينةالدراسةمف
(،كقداختارتالباحثةمدرسة2016-2015الدراسي)الغكثبالمنطقةالكسطىلقطاعغزةلمعاـ

بطريقةقصديةلتحقيؽىدؼالدراسةبكاقعفصميفمففصكؿ بناتديرالبمحاإلعدادية)ب(
خريمثؿحيثكافإحدلالفصميفيمثؿالمجمكعةالضابطةكاآل،(9/2)ك(9/1)المدرسةكىما

بطريقةعشكائية) اختيارىما التجريبيةتـ فكاف)المجمكعة األكراؽالمغمقة(، )9/1باستخداـ
(طالبة.42(يمثؿالمجمكعةالتجريبيةبكاقع)9/2(طالبةك)47يمثؿالمجمكعةالضابطةبكاقع)

كالجدكؿالتالييكضحعينةالدراسة.
 عينة الدراسة: (4.1جدول )

 العينة
 عدد 
 الطالبات

الفصل الممثل 
 لمعينة

 نسبةال
 المئوية

طةالمجمكعةالضاب  47 9/1 .528 
التجريبيةالمجمكعة  42 9/2 .472 

 89 المجموع
 

100% 

 

 متغيرات الدراسة :

  :  الفصؿالمنعكس. يتمثؿفيالمتغير المستقل

 يتمثؿفيالتابع:  المتغير

أكال:مياراتحؿالمسألةالرياضية.

ثانيا:مياراتالتكاصؿالرياضي.

 أدوات الدراسة :

داتيفىما:أهالدراسةالباحثةفيىذاستخدمت

 . كال:اختبارمياراتحؿالمسألةالرياضيةأ

ثانيا:اختبارمياراتالتكاصؿالرياضي.


 



80 

.أول : بناء اختبار ميارات حل المسألة الرياضية

 تحديداليدؼمفاالختبار. -1

 .لبلختبارالصكرةاألكلية -2

 صياغةفقراتاالختبار. -3

 لبلختبار.االستطبلعيةالتجربة -4

فيمايميعرضلكؿخطكةمفىذهالخطكات:ك

 :تحديد اليدف من الختبار -4

 لدلطالباتالصؼبتصميـقامتالباحثة الرياضية المسألة حؿ ميارة لتنمية االختبار
التاسعاألساسيفيكحدةكثيراتالحدكد.

 الصورة األولية لالختبار : -6

سؤاالكبعدعرضوعمىالمحكميفتـمفاحدعشرةمككنكانتالصكرةاالكليةلبلختبار
.أسئمةمستكفيةلمشركطاستبدلتبياكحذؼستةاسئمةلعدـاستيفائياشركطالمسألةالرياضية

 صياغة فقرات الختبار: -2

:مايميإعداداسئمةاالختباربناءعمىتـ

المعطيات -9 ( األربعة الرياضية –يجبافيتضمفكؿسؤاؿعمىمياراتحؿالمسألة
 تنفيذالحؿ(-فكرةالحؿ–المطمكب

 .افبعضاالسئمةتغطيأكثرمفدرسكضعسؤاؿعمىاألقؿلكؿدرس،باإلضافةالى -7

3-  المنعكسأف الفصؿ تطبيؽ المراد الحدكد( )كثيرات أىداؼكحدة جميع األسئمة تغطي
 عمييا.

الرياضية مياراتحؿالمسألة افأسئمة يجبافمفخبلؿاالطبلعكجدتالباحثة
تستكفيبعضالشركط:

 فتككفالمكاقؼالرياضيةتحتاجمفالطالبةاستخداـمياراتالتفكيرالعميا.أ -9

 مشكبلتذاتمطمكبمحدديمكفالكصكؿاليوبأكثرمفطريقةاالختبارتضميف -7

 أفتككفأسئمةاالختبارمفنكعلـيمربخبرةالطالبقدراإلمكاف. -3
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 سيمةمعكضكحالمعطياتكالمطمكب.االختبارأفتككفلغة -2

 أفيقيسكؿسؤاؿمياراتحؿالمسألةالرياضيةاألربعة. -9

 

 : الستطالعيةالتجربة - 1

تطبيؽ مفاالختبارتـ مككنة استطبلعية مفطالباتالصؼ36عمىعينة طالبة
:شماؿقطاعغزةكذلؾبيدؼ–العاشربمدرسةالفالكجاالثانكيةفيمنطقةالفالكجا

 تحديدزمفاالختبار. -أ

حسابمعامؿالصعكبة. -ب

 حسابمعامؿالتمييز. -ت

 حسابصدؽاالختبار -ث

 حسابثباتاالختبار. -ج

 :الختبارتحديد زمن  - أ

(60)ىكاالختبارأفالزمفالمناسبلتطبيؽلتجربةاالستطبلعيةكجدفيضكءا
أكؿخمسةطبلبويستغرقدقيقة)حصةكنصؼدراسية(،كذلؾبحسابمتكسطالزمفالذم

خرخمسةطبلبلحؿجميعاالسئمة.آك

زمن اجابة الختبار =
خر خمسة طالبآول خمسة طالب + زمن أزمن 

41 

 :ومعامل التمييز معامل الصعوبة  - ب

إفتحديدمعامؿصعكبةلمسؤاؿيساعدفيالتعرؼعمىاألسئمةالتيتككفغايةفي
لطبلبصؼم بالنسبة كالسيكلة عيف.(الصعكبة مستكل ىي السؤاؿ بصعكبة يقصد إذف

نالتعقيدالذميكاجوالطالبفياإلجابةالصحيحةعمىالسؤاؿكماإذاكافذلؾالمستكلعاليا                       
أـمتكسطا)الزاممي،  ن   ـ(7004كاظـ،،الصارمي

بةإذاأجابعنياكتعدالفقرةسيمةإذاأجابعنيامعظـالمفحكصيف،كتعدالفقرةصع
.)ـ7090،)البستنجيمنيـعددقميؿ
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 = معامل الصعوبة
 )م(خاطئةمجموع درجات الطالب الذين اجابوا اجابة 

 درجة السؤال)س(   xعدد الطالب الكمي )ع(

كلتحديدمعامؿالتمييزيجبالقياـبالخطكاتالتالية:

 ة(ككؿ.اكال:ترتيبالدرجاتلئلجابةالصحيحةمفاألعمىإلىاألدنىلممجمكعة)العين

 نسبتوثانيا: ما اخذ طريؽ عف كالدنيا العميا المجمكعة عدد مجمكعيـ27تحديد مف %
األصمي.

  x 36عددالمجمكعة

   
 طالبات10،تقريبا9.7=

ثالثا:تطبيؽقانكفمعامؿالتمييز

 = التمييزمعامل 
  المذين اجابوا اجابومجموع درجات  –عميا ال المذين اجابوا اجابو صحيحة في المجموعةمجموع درجات 

 الصحيحة في المجموعة الدنيا

 درجة السؤال  ×افراد احدى المجموعتين  عدد

 

 لمعينة الستطالعية في اختبارومعامل التمييز  معامل الصعوبة : (4.2جدول )
 ميارات حل المسألة الرياضية 

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال
 0.49 0.581 ؿاالكؿالسؤا

 0.516 0.653 السؤاؿالثاني

 0.508 0.579 السؤاؿالثالث

 0.633 0.637 السؤاؿالرابع

 0.808 0.507 السؤاؿالخامس

 0.675 0.528 السؤاؿالسادس

 0.857 0.637 السؤاؿالسابع

 0.687 0.643 السؤاؿالثامف

 0.783 0.713 السؤاؿالتاسع

 0.716 0.681 السؤاؿالعاشر

 0.673 0.616 االختبارككؿ
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مايمي:الجدكؿالسابؽمفكيتضح

(كىك0.61(كالمتكسطليـيقدربػ)0.713-0.507)مابيفمعدؿالصعكبةيتراكح-
أفنسبةمعامؿالصعكبةيجبب(146ـ،ص7004مقبكؿاحصائيا،حسبمابيفالمنيزؿ)

.(0.25–0.85)مابيفأفيتراكح

أمافالمتكسطلممعدالت=،(0.857-0.49)مابيفتتراكحلتمييزفمعدالتمعامؿاأ-
احصائيا0.6735 مقبكؿ كىك ،( المنيزؿ يشير ،ص7004حيث 142ـ اال أ( معامؿف

0.3عمىمفأالتمييزيككفمقبكالاذاكاف

 الثبات لالختبار: -ب 

اذاكانتالظركؼ،ائجفيحاؿتكرارهلىنفسالنتإذاكافيؤدمإثابتااالختباريعتبر
،(388-387ـ،صص7097،المحيطةباالختباركالمختبرمتماثمةفياالختباريف.)العساؼ

كعالياجيػػػداالثباتمعامؿكيككفدقػػػتيا،عمىاإلحصائيالمؤشرىكاالداةثباتمعامؿكأف
قامتالباحثةباستخداـ(،240ـ،ص7099عبلـ،أبك)الصحيحالكاحدمفقيمتواقتربتكمما

الطريقةتعنياعطاءاالختبارمرةكاحدة التجزئةالنصفيةلحسابمعامؿالثباتكىذه فصؿ،
معتصحيحمعامؿالثبات(،كالزكجية،درجاتالمقياسفينصفيفمتكافئيف)المفرداتالفردية

سبيرماف معادلة براكفباستخداـ ، بطريقة الثبات معامؿ استخدمتكإليجاد النصفية التجزئة
 برنامج في النصفية التجزئة  SPSSالباحثة االرتباط معامؿ 959.=فكاف ، تعديموكتـ

 معادلة سيبرمافباستخداـ ػػ االرتباط= spssبراكففيبرنامج ىكك979.فاصبحمعامؿ
معامؿثباتعالي.

:الختبارحساب صدق  –ج 

التيصمـيقصدبصدؽاالختبارمدلالصمةبيف كالسمة العبلماتعمىاالختبار،
(328ـ،ص7092،كآخركف،أكالقرارالذمسيبنىعمييا.)الكيبلنياالختبارلقياسيا،

كلمتأكدمفالصدؽاستخدمتالباحثةطريقتيف:.

 أول : صدق المحكمين 

يقيس االختبار ىذا أف يثبت كبو كخبراء، متخصصيف عمى عرضاالختبار كىك
دكيرمالسمكؾ حيثتـعرضالمقياس(،321ـ،ص6700،الذمكضعلقياسوأكالعكس.)

عمىمجمكعةمفالمحكميفمفالمتخصصيففيمادةالرياضياتمفمفتشي                   أساتذةالتعميـك
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الجامعي القياس،، أداة شمكلية كمدل العممية الدقة حكؿ بآرائيـ اإلدالء أجؿ مف كىذا                          
اسلميدؼالذملمحكـعمىمدلمناسبةعباراتالمقيكاتيايالمتطبيؽ،كصياغةفقركصبلحيت

(9)انظرممحؽرقـ.مبلءمتيالمعينةكلمحكـعمىمدلكضكحالفقراتككضعمفاجمو،

حصم كقامةالباحثتكقد المحكميف السادة كالمقترحاتمف فيتعمىبعضاآلراء
بعض تعديؿ خبلؿ مف لممقياس المبدئية الصكرة بتعديؿ لبعضياضكئيا كحذؼ العبارات

التغييراتالتيأدخمتعمىاألداةمفتعديؿلبعضالعباراتكحذؼلبعضيا اآلخر،كبعدكؿ                       
سئمةكؿسؤاؿمككفمفأربعميارات.أكصؿالمقياسإلىالصكرةالنيائيةمككنامفعشرة

:ثانيا : صدق التساق الداخمي

ار،أمدرجةقياسالمفردةلمسمةنفسياكيقصدبواالرتباطبيفدرجاتمفرداتاالختب
معامؿارتباطبإيجادكقدتـالتحقؽمفصدؽاالتساؽالداخميقامتالباحثة،(2006:111)

سئمةاالختباركالدرجةالكميةلبلختباركذلؾباستخداـالبرنامجأبيرسكفبيفدرجةكؿسؤاؿمف
يكضحذلؾ.التالي(.كالجدكؿ(SPSSاالحصائي

 درجة كل فقرة مع الدرجة الكميةمعامل الرتباط : (4.3) جدول

 مستوى الدللة معامل الرتباط رقم السؤال

716. السؤاؿاالكؿ
*
 دالة 

818. السؤاؿالثاني
*
 دالة 

751. السؤاؿالثالث
*
 دالة 

744. السؤاؿالرابع
*
 دالة 

911. السؤاؿالخامس
*
 دالة 

833. السؤاؿالسادس
*
 دالة 

922. السابعالسؤاؿ
*
 دالة 

723. السؤاؿالثامف
*
 دالة 

874. السؤاؿالتاسع
*
 دالة 

860. السؤاؿالعاشر
*
 دالة 

0.449قيمتة0.09كمستكلداللة32قيمةرالجدكليةعنددرجةحرية*

 كتعتبرمعامبلتاالرتباطالسابقةمعامبلتثباتداخميمقبكلةكدالةإحصائيا.
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ختباركبذلؾأصبحاالختبارأكدتمفصدؽكثباتفقراتاالكبذلؾتككفالباحثةقدت
صالحلمتطبيؽعمىعينةالدراسةاألساسية.

.ختبار ميارات التواصل الرياضيا ثانيا : بناء

 تحديداليدؼمفاالختبار. -9

 تحديدقائمةمياراتالتكاصؿالرياضي. -7

 .االختبارصياغةأسئمة -3

 .لبلختبارالصكرةاألكلية -2

 اتاالختبار.صياغةفقر -9

 لبلختبار.االستطبلعيةالتجربة -1

كفيمايميعرضلكؿخطكةمفىذهالخطكات:
 :الختبارتحديد اليدف من  -9

الصؼ طالبات لدل الرياضي التكاصؿ ميارات لتنمية االختبار بتصميـ الباحثة قامت
التاسعاألساسيفيكحدةكثيراتالحدكد.

 تحديد قائمة ميارات التواصل الرياضي -6

أشارتفيضكء اليوالدراساتالسابقةالتيتناكلتمياراتالتكاصؿالرياضي،كمفما
الرياضي التكاصؿ جكانب في الباحثة بيا قامت التي النظرية الدراسة )السابؽخبلؿ

الرياضي،،تناكليا( التكاصؿ تقيسميارات التي بعضاالختبارات عمى االطبلع كبعد
ختبارعمىالمياراتاالساسيةاألربعةلمتكاصؿالرياضيكالتيالباحثةفيبناءاالاعتمدت

الرياضيات) لمعممي القكمي المجمس كؿNCTM,2000:60أقرىا تحقيؽ كمؤشرات )
 التالي: ميارةمفىذهلمياراتاألربعة،كيتضحذلؾمفخبلؿالجدكؿ
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 قائمة بميارات التواصل الرياضي ومؤشرات تحقيقيا (:4.4)جدول 

 مؤشر تحقيق الميارة رةالميا
الرياضي:اول التفكير تنظيـ

كالعبلقات المكاقؼ كتمثيؿ
الرياضيةبصكرمختمفة.



يعبرعفالصياغاتالمتكافئةلنفسالنصالرياضي-9
يعبرعفالتعميماتالرياضيةالتييتـاكتشافيامفخبلؿاالستقراء.-7
يعبرعفاألفكارالرياضيةبصكرةكتابية-3
أشكاؿىندسيةيترجـالنصكصالرياضيةمفأحدأشكاؿالتعبيرالرياضيالى-2

الثانيا العبارات رياضية:نقؿ
بشكؿمترابطكاضحلآلخريف

يكضحالتعميماتالرياضيةالمستخدمة.-9
يذكرأسماءالمصطمحاتالرياضيةالمستخدمة-7
لآلخريففكاركاإلجراءاتكالحمكؿيمخصمافيمومفاأل-3

الحمكؿثالثا كتقكيـ :تحميؿ
المقدمة الرياضية كالمناقشات

مفقبؿاآلخريف


لمكقؼرياضية(إجابات)يعمؿاختيارهإجابة-9
يعمؿاختيارهلتعميماترياضيةتناسبمكقؼأكفكرةرياضية-7
يعطيأفكاراصحيحةعمىعبلقاتأكمفاىيـرياضية-3
ابات(لمكقؼرياضيةارهإجابة)إجيعمؿاختي-2

الرياضيةرابعا المغة استخداـ :
كال األفكارلمكصؼ عف تعبير

الرياضيةبكضكح

يستخدـلغتوالخاصةلتقريبالمعانيالرياضيةإلىاآلخريف-9
يةلآلخريفيصؼالعبلقاتكاألفكارالرياضيةالمتضمنةفيالمشكبلتالمفظ-7

 

 صياغة فقرات الختبار: -4

:مايمياسئمةاالختباربناءعمىبإعدادةقامتالباحث

 تحديدمياراتالتكاصؿالرياضي. -9

 تحديدمؤشراتتحقيؽالميارةفيصكرتياالسمككية. -7

 ترجمةكؿمؤشرمفمؤشراتتحقيؽالميارةالىسؤاؿبمغةالرياضيات. -3

الىافبعضاالسئمةتغطيأكثرباإلضافةكضعسؤاؿعمىاألقؿلكؿدرس، -2
 .مفدرس

تغطياألسئمةجميعأىداؼكحدة)كثيراتالحدكد(المرادتطبيؽالفصؿالمنعكس -9
 كالكزفالنسبيلكؿميارةسئمةكالجدكؿيكضحعدداألعمييا.


 يوضح الميارات الساسية والميارات الفرعية في اختبار ميارات التواصل الرياضي: (4.5) جدول
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 : الستطالعيةالتجربة -5

تطبيؽ مفاالختبارتـ مككنة استطبلعية مفطالباتالصؼ36عمىعينة طالبة
شماؿقطاعغزةكذلؾبيدؼ:–العاشربمدرسةالفالكجاالثانكيةفيمنطقةالفالكجا

تحديدزمفاالختبار. -أ

 حسابمعامؿالصعكبة. -ب

 حسابثباتاالختبار.حسابمعامؿالتمييز. -ت

 حسابصدؽاالختبار. -ث

30.80% 

23% 

30.80% 

15.40% 

 الوزن النسبي

مهارة تنظيم التفكير الرياضي وتمثيل 
المواقف والعالقات الرياضية بصور 

 مختلفة
مهارة نقل العبارات الرياضية بشكل  

 مترابط واضح لآلخرين

مهارة تحليل وتقويم الحلول 
والمناقشات الرياضية المقدمة من قبل 

 اآلخرين
مهارة استخدام اللغة الرياضية 
للوصف والتعبير عن األفكار 

 الرياضية بوضوح

 دعد الميارة
 الميارات

 عدد
 السئمة 

 زنالو 
 النسبي 

التفكيرالرياضيكتمثيؿالمكاقؼكالعبلقاتالرياضية تنظيـ
بصكرمختمفة

4 4 30.8%

%323 3نقؿالعباراتالرياضيةبشكؿمترابطكاضحلآلخريف
قبؿ مف المقدمة كالمناقشاتالرياضية الحمكؿ كتقكيـ تحميؿ

اآلخريف
4 4 30.8%

كالتعب لمكصؼ الرياضية المغة األفكاراستخداـ عف ير
الرياضيةبكضكح

2 2 %15.4 

 %13100 13المجمكع
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 :االختبارتحديدزمف -أ

 المناسبلتطبيؽ الزمف أف كجدتالباحثة  االستطبلعية التجربة االختبارفيضكء
أكؿخمسةيستغرقو(دقيقة)حصةكاحدةدراسية(،كذلؾبحسابمتكسطالزمفالذم45ىك)
بلبكاخرخمسةطبلبلحؿجميعاالسئمة.ط

 زمن إجابة الختبار=
 زمن أول خمسة طالب + زمن آخر خمسة طالب 

41 

 

 معامل الصعوبة
 جدول يوضح معامل الصعوبة لمعينة الستطالعية في اختبار ميارات التواصل الرياضي: (4.6جدول )

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال
9 0.7 0.3 

7 0.402 0.475 

3 0.305 0.45 

2 0.541 0.45 

9 0.277 0.45 

1 0.534 0.825 

2 0.493 0.425 

3 0.319 0.65 

4 0.319 0.5 

90 0.5 0.7 

99 0.277 0.3 

97 0.305 0.5 

93 0.333 0.9 

 0.662 0.395 االختبارككؿ

مايمي:مفالجدكؿالسابؽيتضحك

.مقبكلةكتمييزىاامؿصعكبتياجميعأسئمةاالختبارقيمةمعأف
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 الثبات لالختبار: - ب

كىك0.84فتبيفأفمعامؿالثبات=21ريتشاردسكفرككداستخدمتالباحثةمعادلة
معامؿثباتعالي.

 صدق الختبار: - ت

استخدمتالباحثةطريقتيفلقياسالصدؽ:

:أول: صدق المحكمين

مجمكع عمى األكلية صكرتو في االختبار عرض مفتـ جامعييف أساتذة مف ة
المتخصصيففيالمناىجكطرؽالتدريسممفيعممكففيالجامعاتالفمسطينيةفيمحافظات
فقرات مناسبة حكؿ كمبلحظاتيـ آرائيـ بإبداء قامكا حيث  المشرفيف بعض ككذلؾ غزة،

كضكحكمدلانتماءالفقراتإلىكؿمجاؿمفالمجاالتاألربعةلبلختبار،ككذلؾ،االختبار
المغكية،كفيضكءتمؾاآلراءتـتعديؿبعضالفقراتليصبحعدداسئمةاالختبار صياغاتيا

(9انظر)ممحؽرقـ(سؤاال.13)
 :الداخمي التساق ثانيا : صدق

 مككنة عينة االختبارعمى بتطبيؽ لبلختبار الداخمي االتساؽ صدؽ مف التحقؽ جرل

 ارتباط معامؿ حساب كتـ،غزة االثانكيةشماؿقطاعمدرسةالفالكج طالبات مف طالبة36مف

كالجدكؿSPSSاإلحصائي البرنامج باستخداـ بيفدرجةكؿسؤاؿكالدرجةالكميةكذلؾ بيرسكف
التالييكضحذلؾ.
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 جدول يوضح معامل ارتباط السؤال مع الدرجة الكمية لمعينة الستطالعية في : (4.7) جدول
 واصل الرياضي اختبار ميارات لت

 مستوى الدللة معامل الرتباط رقم السؤال

 غيردالة 0.214 السؤاؿاالكؿ

533. السؤاؿالثاني
**

 دالة 

 دالو 0.323 السؤاؿالثالث

464. السؤاؿالرابع
**

 دالة 

481. السؤاؿالخامس
**

 دالة 

759. السؤاؿالسادس
**

 دالة 

 غيردالة 0.257 السؤاؿالسابع

593. لثامفالسؤاؿا
**

 دالة 

510. السؤاؿالتاسع
**

 دالة 

654. السؤاؿالعاشر
**

 دالة 

 غيردالة 0.277 السؤاؿالحادمعشر

445. السؤاؿالثانيعشر
**

 دالة 

850. السؤاؿالثالثعشر
**

 دالة 

0.293قيمتة0.09كمستكلداللة32قيمةرالجدكليةعنددرجةحرية -
 0.379قيمتو0.09كمستكلداللة32حريةقيمةرالجدكليةعنددرجة -

 

دالةجميعأسئمةاالختبار عدا السؤاؿاألكؿكالسابعكالحادمعشرفييغيردالةما كتـ
.تعديؿالسؤاؿاالكؿكاالحتفاظبالباقيألىميتيا

ضبط متغيرات الدراسة

 :اآلتية لمتغيراتا في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف تكافؤ مف بالتحقؽ الباحثة قامت

 الرياضيات مادة في التحصيل العام :أول

 المجمكعتيف تكافؤ مف لمتحقؽ كذلؾ،تـالحصكؿعمىالدرجاتالنيائيةلمفصؿاالكؿ

 الفركؽبيف داللة لحساب )ت( اختبار باستخداـ الباحثة قامت حيث التحصيؿالرياضي، في

الجدكؿالتالييكضحذلؾ.ك،الفصؿاالكؿلمجمكعتيالدراسة درجات متكسطات
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نتائج استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمكشف عن دللة الفروق بين متوسطات درجات : (4.8) جدول
 الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى اختبار التحصيل الرياضي لمفصل الول

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 (قيمة )ت المعياري

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 5.70 33.57 42 المجموعة التجريبية
0.426 0.671 

 غير دالة
 احصائيا 6.22 33.03 47 المجموعة الضابطة

فركؽذاتداللةاحصائيةعندمستكلداللةاليكجدمفالجدكؿالسابؽيتضحانو
فيىذااالختبار،كىذايبيةالتجر(بيفمتكسطيدرجاتالمجمكعةالضابطةكالمجمكعة0.05)

يدؿعمىتكافؤالمجمكعتيففيالتحصيؿالرياضي.

 ثانيا: اختبار ميارات حل المسألة الرياضية :

تـتطبيؽاالختبارالقبميعمىطالباتالمجمكعتيف)الضابطةكالتجريبية(لمتأكدمف
.يكضحنتائجاالختبارتكافؤالمجمكعتيففيمياراتحؿالمسألةالرياضيةكالجدكؿالتالي



 نتائج الختبار القبمي لعينتي الدراسة في ميارات حل المسألة الرياضية (:4.4) جدول

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 قيمة )ت( المعياري

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 5.9 19.6 38 المجموعة التجريبية
1.390 0.169 

 غيردالة

 احصائيا 5.3 17.8 43 المجموعة الضابطة

9.440ىي24(كدرجةحرية0.05قيمة)ت(الجدكليةعندمستكلداللو)

،ثـتـاستخداـاختبار)ت(لعينتيكؿمجمكعةلتغيبيـاربعطالباتمفاستثناءتـ
مفأفالدرجاتتتبعالتكزيعالطبيعي.يتضحالتأكداالحصائيبعدspss مستقمتيففيبرنامج

الج مف ت قيمة أف السابؽ اصغرالمحسكبودكؿ قيمتيا الداللةالجدكليةمف قيمة كايضا
ممايشيرإلىتكافؤالمجمكعتيففياختبارمياراتحؿالمسائؿ0.05المحسكبةاكبرمف

الرياضية.

 ثالثا: اختبار ميارات التواصل الرياضي

طةكالتجريبية(لمتأكدمفتـتطبيؽاالختبارالقبميعمىطالباتالمجمكعتيف)الضاب
كقدكجدتالباحثةافدرجاتالطالبات،تكافؤالمجمكعتيففيمياراتحؿالمسألةالرياضية

لذلؾقامتالباحثةباستخداـاختبارمافكيتني،فيىذااالختباريتبعالتكزيعالغيرطبيعي
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ا في المجمكعتيف طالبات درجات متكسطي بيف الفركؽ داللة عف القبميلمكشؼ الختبار
.كالجدكؿالتالييكضحذلؾ،لمياراتالتكاصؿالرياضي

 نتائج الختبار القبمي لعينتي الدراسة في ميارات التواصل الرياضي(: 4.10) جدول

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

 متوسط
 الرتب

قيمة 
(u) 

مستوى 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 36 1.97 36 المجمكعةالتجريبية
630 0.264 

 غيردالة

 احصائيا 41.6 2.45 41 المجمكعةالضابطة

يعنيعدـكجكد0.05يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمستكلالداللةاكبر فركؽمما
فيىذا كالضابطة التجريبية بيفمتكسطيدرجاتطالباتالمجمكعتيف إحصائية ذاتداللة

بارمياراتالتكاصؿالرياضي.يشيرإلىتكافؤالمجمكعتيففياختكىذااالختبار"،
في المجمكعتيف تكافؤ عمى قكية  مؤشرات ىناؾ أف إلى الباحثة تطمئف كبذلؾ

مياراتحؿالمسألةالرياضية،كمياراتالتكاصؿالرياضي،كالتحصيؿالعاـفيالرياضيات،
.كبذلؾتستطيعالباحثةأفتطبؽاالختباراتعمىعينةالبحثدكفتأثيرمتغيراتاخرل

 خطوات الدراسة :

 الباحثة نماذجباالطبلعقامت تناكلت التي السابقة كالدراسات التربكم األدب عمى
يككفاالختبلؼكبعضالخطكاتفيالمنعكس،فكجدتافجميعياتتفؽلكيفيةتطبيؽالفصؿ

فيكافاالختبلؼفياجراءاتالتطبيؽاالافجميعيايجبافتمرنافياجراءاتالتطبيؽ،كاي
:كمايميتفصيؿلممراحؿالثبلثةكمةالتنفيذكمرحمةالتقكيـمرحمةاالعدادكمرح

 المرحمة الولى : مرحمة العداد

تتككفمرحمةاالعدادمفاالجابةعمىبعضاالسئمة

ماخصائصالطالباتعينةالدراسة؟ -

برراتاختيارىا؟ماىيالكحدةالمرادتدريسياباستخداـالصؼالمنعكسكمااىدافياكم -

اعداددليؿالمعمـ؟ -

 كيؼسيتـعرضالمحتكلالعممي؟ -

كيؼسيتـالتكاصؿمعالطالبات؟ -

كيؼسيتـتقكيـالطالبات؟ -
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 مرحمة التنفيذ المرحمة الثانية:
لمبناتبدليؿالمعمـ-ب-قامتالباحثةبتزكيدمعممةمدرسةبناتديرالبمحاالعدادية

الثامنةباستخ حؿلمكحدة بميارات كتعريفيا مفقبميا،) اعداده الفصؿالمنعكسالذمتـ داـ
كشرحيا منيا، كاالستفادة بيا، الرياضي(لبلسترشاد التكاصؿ كميارات الرياضية، المسألة

التجريبية،لمطالب اتفيفصؿالعينة  التجريبيةعمىطريقةكما قامتبتدريبمعممةالشعبة
الم الفصؿ أمامياالتدريسباستخداـ دركسنمكذجية عطاء كا لقاءات، عدة خبلؿ نعكسمف                       

لغيرعينة لعينةمفطالباتمجتمعالدراسةغيرعينةالدراسة،إضافةلحضكرحصصليا
حضر ككذلؾ بالتجربة، القياـ عمى قدرتيا مف لمتأكد خبلؿةالباحثتالدراسة، ليا ا حصص     ن  

تطبيقيالمخطةالمكضكعة.تطبيؽالتجربةعمىعينةالدراسة،لمتأكدمفمدل
 المرحمة الثالثة : مرحمة التقويم

كىكتقكيـمستمركيتـ،كىيالمرحمةالتييتـفيياقياسمدلفاعميةككفاءةالفصؿالمنعكس
مفخبلؿخطكتيف:
 *التقويم البنائي

خبلؿ ككذلؾ الحصة في فعميا المنعكس الفصؿ باستخداـ البدء قبؿ مستمر تقكيـ كىك            ن                  
طةالصفية،كييدؼإلىتحسيفالعمميةالتعميميةقبؿكضعيابصيغتياالنيائية.األنش

 *التقويم الختامي:

كىكبعدتنفيذالفصؿالمنعكس،كيقيـىذاالنكعمفالتقكيـالفاعميةالكميةلمفصؿالمنعكس،
المنعكس التعمـ باستخداـ االستمرار حكؿ قرار اتخاذ في النيائي التقكيـ مف أككيستفاد

التكقؼعنو.
 خطوات الدراسة :

9-  المراد االساسي التاسع الصؼ كتاب مف المحتكل الفصؿتطبيقواختيار باستخداـ
 المنعكس.

 اعدادقائمةبمياراتالتكاصؿالرياضي. -7

 كاختبارلمياراتالتكاصؿالرياضي.،اعداداختبارلمياراتحؿالمسألةالرياضية -3

 دتدريسياباستخداـالفصؿالمنعكس.اعداددليؿالمعمـلمكحدةالمرا -2
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لتطبيؽ -9 المعنية لمجيات مكجيو االسبلمية الجامعة مف خطي تصريح عمى الحصكؿ
 .الدراسة

كالتيتتمثؿفيرئيسالمسؤكلةالدراسةمفقبؿالجياتبإجراءالحصكؿعمىالمكافقة -1
 برنامجالتعميـفيككالةالغكث.

طالبةمفطالباتالصؼ31بلعيةالمككنةمفتطبيؽاالختباراتعمىالعينةاالستط -2
 9/3/7091كذلؾبتاريخ،العاشربمدرسةالفالكجا

 اختيارعينةالدراسةفياحدلمدارسككالةالغكث -3

كاجراء -4 كالثبات الصدؽ مف التحقؽ بيدؼ كذلؾ االستطبلعية العينة نتائج تحميؿ
 التعديبلتالبلزمة.

 ارسالغكثكتقسيمياالىضابطةكتجريبية.اختيارعينتيالدراسةفياحدلمد -90

 99/3/7091تطبيؽاالختبارالقبميعمىعينتيالدراسةلضمافالتكافؤفيتاريخ -99

 .73/3/7091البدءفيتدريسكحدةكثيراتالحدكدباستخداـالفصؿالمنعكسبتاريخ -97

الرياضيةكاختبارمياراتالتكاصؿ -93 تطبيؽاختبارمياراتحؿالمسألة الرياضياعادة
 1/2/7091عمىعينتيالدراسةكذلؾبتاريخ
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة والتوصيات

لمدراسةالفصؿيعرضىذا النتائج التكصأىـ تـ المعالجاتالتي عمى بناء إلييا ؿ
.جمعوكتحميمومفبياناتمفخبلؿادكاتالدراسةماتـاالحصائيةالتيأجريتفيضكء

 نتائج أسئمة الدراسة:

 اول :السؤال األ 

:مايميسئمةالدراسةعمىأكؿمفينصالسؤاؿاأل
 التاسع المراد تنميتيا لدى طالبات الصف ما ميارات حل المسألة الرياضية  -

كلئلجابة السؤاؿ ىذا دراسةتـعمى مثؿ السابقة كالدراسات التربكم االدب عمى االطبلع
المياراتالتالية:(كتـتحديدـ7099كدراسة)جمعة،(ـ7097،)العالكؿ

 تحديدالمعطيات -9

 تحديدالمطمكب -7

 تحديدفكرةالحؿ. -3

 تحديدتنفيذالحؿ. -2

   السؤال الثاني

 ؟المراد تنميتيا لدى طالبات الصف التاسع واصل الرياضي ميارات الت ما -

ادبالتربكمكالدراساتالسابقةمثؿدراسةاالطبلععمىاألتـعمىىذاالسؤاؿكلئلجابة
)ـ7099)عاشكر، كدراسة ) (ـ7092،العكفي ،  اعتماد تـ عميو الرئيسيةالمياراتكبناء

لمتكاصؿ المجمساألربعة أقرىا التي الرياضيات)الرياضي لمعممي ،كلكؿNCTMالقكمي )
يكضحالمياراتكمؤشراتيا.1-5)ميارةمجمكعةمفالمؤشرات،كالجدكؿ)
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 (: ميارات التواصل الرياضي ومؤشرات تحقيق الميارة5.1جدول )

 مؤشر تحقيق الميارة الميارة


كتمثيؿاكال: الرياضي التفكير تنظيـ
بص الرياضية كالعبلقات كرالمكاقؼ

مختمفة.
 


يعبرعفالصياغاتالمتكافئةلنفسالنصالرياضي-9
يعبرعفالتعميماتالرياضيةالتييتـاكتشافيامفخبلؿ-7

االستقراء.
يعبرعفاألفكارالرياضيةبصكرةكتابية-3
التع-2 أشكاؿ أحد مف الرياضية النصكص بيريترجـ

الرياضيالىأشكاؿىندسية.
:نقؿ العباراتالرياضيةبشكؿمترابطثانيا

كاضحلآلخريف


يكضحالتعميماتالرياضيةالمستخدمة.-9
يذكرأسماءالمصطمحاتالرياضيةالمستخدمة-7
فكاركاإلجراءاتكالحمكؿلآلخريفيمخصمافيمومفاأل-3

كالمناقشات الحمكؿ كتقكيـ :تحميؿ ثالثا
الرياضيةالمقدمةمفقبؿاآلخريف



عمؿاختيارهإجابة)إجابات(لمكقؼرياضيةي-9
فكرة-7 أك مكقؼ تناسب رياضية لتعميمات اختياره يعمؿ

رياضية
يعطيأفكاراصحيحةعمىعبلقاتأكمفاىيـرياضية-3
ارهإجابة)إجابات(لمكقؼرياضيةيعمؿاختي-2

لمكصؼ الرياضية المغة استخداـ رابعا:
بكضكحكالتعبيرعفاألفكارالرياضية



إلى-9 الرياضية المعاني لتقريب الخاصة لغتو  يستخدـ
اآلخريف

المتض-7 الرياضية كاألفكار العبلقات فييصؼ منة
المشكبلتالمفظيةلآلخريف


  السؤال الثالث 

وجد فروق ذات دللة احصائية بين  متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ىل ت
؟بار ميارات حل المسائل الرياضيةختاالمجموعة الضابطة في و 

 : قامتالباحثةباختبارالفرضيةاألكلىكالتيتنصعمىكلبلجابةعمىالسؤاؿ

تكجد "ال التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسطي  بيف احصائية داللة ذات فركؽ
البعدم".ختبارمياراتحؿالمسائؿالرياضيةاالمجمكعةالضابطةفيك

مف ىذكلمتحقؽ المقارنةالفرضهصحة تمت ية متكسطات مفدرجاتالبيف لكؿ
 التجريبية المجمكعة كطالبات  الضابطة المجمكعة مجاؿ المسألةفي حؿ ميارة مستكل
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( باستخداـ كذلؾ T-testالرياضية، اإلحصائي االختبار ىذا استخدـ كقد ) بسبباعتدالية،
(9-7مكضحةبالجدكؿرقـ)،كالنتائجتكزيعدرجاتكؿمفالمجمكعتيف

يوضح المتوسط الحسابي والنحراف المعياري ألداء طالبات  المجموعتين التجريبية والضابطة : (5.2جدول )
 في اختبار ميارات حل المسألة الرياضية  البعدي.

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

النحراف 
 قيمة )ت( المعياري

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 13.3 35.7 38 موعة التجريبيةالمج
2.69 .009 

 دالة

 احصائيا 12.6 27.9 43 المجموعة الضابطة

7.134=79(كدرجةحرية0.01قيمةتعندمستكلداللة)

،2.639كىياكبرمفالقيمةالجدكلية2.69تشيرالنتائجالىأفقيمةتالمحسكبة
ذافييذاتداللةاحصائيةكعميونرفضل0.01كىيأقؿمف0.009 كايضاقيمةالداللة

طالبات درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال " القائؿ الفرضالصفرم
درسف المكاتي قريناتيف متكسط كبيف المنعكس، بالفصؿ درسف المكاتي التجريبية المجمكعة

كنقبؿالفرضالبديؿالقائؿ"تكجدفركؽذات التقميدية" داللةإحصائيةبيفمتكسطبالطريقة
قريناتيف متكسط كبيف المنعكس، بالفصؿ درسف المكاتي التجريبية درجاتطالباتالمجمكعة
المكاتيدرسفبالطريقةالتقميدية"كىذهالفركؽكانتلصالحطالباتالمجمكعةالتجريبيةالتيتـ

لتنمية الحصة كقت لتكفير كذلؾ المنعكس الفصؿ باستخداـ المسالةتدريسيا حؿ ميارة
الرياضية

 : عمى ميارة حل المسألة الرياضية تأثير الفصل المنعكس حجم
نقكـبحسابمربعايتالمعرفةحجـاالثر،لمتأكدمفأفالفركؽلـتحدثنتيجةالصدفة

ت𝜼𝟐=2=7إيتا  

ت2 د ح
(27صـ،7000)عفانة،

".ت"االختباراستخدـعندبةالمحسك"ت"قيمة:ت/أفحيث
(7-7ف+9ف=ح.د)الحريةدرجات:ح.د
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 " 𝜼𝟐 إيتا مربع " بالنسبة التأثير حجم ( مستويات5.3جدول )

 حجم التأثير الداة المستخدمة

𝜼𝟐 
 كبير جدا كبير متوسط صغير
0.01 0.06 0.014 0.2 

يارةحؿالمسألةالرياضيةقمناكلمتعرؼأكثرعمىقكةتأثيرالفصؿالمنعكسعمىم
األثر.بحسابمربعايتالقياس

 ( قياس أثر الفصل المنعكس عمى ميارة حل المسالة الرياضية5.4) جدول

 مربع ايتا ايتا قيمة ت البيان

 08. 29. 2.69القيمة

االثر= الفصؿالمنعكس08.يبيفالجدكؿالسابؽأفقيمة تأثير يعنيافقكة كىذا
يةحؿالمسألةالرياضيةمتكسطة.عمىتنم

 :ميارة حل المسألة الرياضية باختبار الخاصة النتائج وتفسير مناقشة
الرياضيةالختبارالقبميالتطبيؽنتائجأكدت - المسألة الدراسةمجمكعتيتكافؤحؿ

التطبيؽأظيرحيففيالرياضيات،فيفيحؿالمسألةالرياضيةكالضابطةالتجريبية
لمنتائجالعرضمفاتضحكمابلختبارلالبعدم التيالتجريبيةالمجمكعةتفكؽالسابؽ
درست المجمكعةباستخداـ عمى المنعكس بالطريقةدرستالتيالضابطةالفصؿ

حؿالمسألةتنميةفيالفصؿالمنعكساستخداـجدكلكفاعميةعمىيؤكدكىذاالتقميدية،
اسي.الرياضيةلدلطالباتالصؼالتاسعاالس

يساعدالمعمميفعمىاستثمارالكقتبشكؿجيدفيأظيرتالنتائجأفالفصؿالمنعكس -
 الطالبات.تقديـالدعـالفردمالمناسبلكؿفئةمتجانسةمف

المنعكس - استالفصؿ كقتالحصةثماريستطيع تنمية مياراتحؿمياراتالفي العميا)
 .يلطالباتالصؼالتاسعاالساسالمسألةالرياضية(

كمفالجديربالذكرأفالنتائجالسابقةليذهالدراسةتتفؽمعنتائجماأسفرتعنودراسة
 (.ـ7091(كدراسةالعبيكافكالحناكي)ـ7092اؿمعدم)
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   نتائج السؤال الرابع: 

فروق ذات دللة احصائية بين  متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية   "ىل توجد
 ؟"بطة في اختبار لميارات التواصل الرياضي المجموعة الضااو 

 : قامتالباحثةباختبارالفرضيةالثانيةكالتيتنصعمىكلبلجابةعمىالسؤاؿ
التكجد"   التجريبية متكسطيدرجاتطالباتالمجمكعة بيف احصائية فركؽذاتداللة
التكاصؿالرياضيالبعدم".ختبارمياراتاالمجمكعةالضابطةفيك

تىتستطيعالباحثةتحديداالختبارالمناسبلمتحقؽمفصحةىذهالفرضيةقامتكح
أكالبالتعرؼعمىطبيعةدرجاتالطالبا        ن مفحيثإتباعياالتكزيعالطبيعيمفعدمو،كذلؾت

نتائجىذاأظيرت،كقد90لمعيناتالتيحجمياأقؿمف(Shapiro-Wilk )ـاختبارباستخداـ
اعتدالية مفاالختبار لكؿ الرياضي التكاصؿ ميارات اختبار في الطالبات درجات تكزيع

اختبار) استخداـ تـ كلذلؾ الضابطة، كالمجمكعة التجريبية لممقارنةT-testالمجمكعة بيف(
 التجريبية المنعكس–متكسطاتدرجاتطالباتالمجمكعة الفصؿ باستخداـ درسف كالمكاتي

المجمكع في الطالبات درجات كمتكسط الضابطة –ة التقميدية بالطريقة درسف في-المكاتي
مستكلميارةحؿالمسألةالرياضية،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ

وضح المتوسط الحسابي والنحراف المعياري ألداء طالبات  المجموعتين التجريبية والضابطة : ي(5.5جدول )
 في اختبار ميارات التواصل الرياضي البعدي.

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

النحراف 
قيمة  قيمة )ت( المعياري

 الدللة

مستوى 
 الدللة

 7.4 16.2 36 المجموعة التجريبية
3.80 .00 

 دالة

 احصائيا 5.9 10.4 41 المجموعة الضابطة

 6.225 ىي 75ودرجة حرية  0.01قيمة ت الجدولية عند مستوى دللة 

 كايضاقيمةالداللة،مفالقيمةالجدكليةكىياكبر3.80نبلحظأفقيمةتالمحسكبة

لذافييذاتداللةاحصائيةلذلؾنرفضالفرضالصفرمالقائؿ"0.09كىيأقؿمف0.00
المكاتي التجريبية متكسطدرجاتطالباتالمجمكعة بيف إحصائية فركؽذاتداللة تكجد ال

بالطريقةالتقميدية"كنقبؿالفرضدرسفبالفصؿالمنعكس،كبيفمتكسطقريناتيفالمكاتيدرسف
البديؿالقائؿ"تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتطالباتالمجمكعةالتجريبية
المكاتيدرسفبالفصؿالمنعكس،كبيفمتكسطقريناتيفالمكاتيدرسفبالطريقةالتقميدية"كىذه

تـتدريسياباستخداـالفصؿالمنعكس.الفركؽكانتلصالحطالباتالمجمكعةالتجريبيةالتي
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 حجم األثر:
 قياس أثر الفصل المنعكس عمى ميارات التواصل الرياضي :(5.6) جدول

 مربع ايتا ايتا قيمة ت البيان

 162. 403. 3.80القيمة

 االثر قيمة أف السابؽ الجدكؿ مف الفصؿ=162.يتضح تأثير قكة يعنياف كىذا
اتالتكاصؿالرياضيكبيره.المنعكسعمىتنميةميار

 ميارة التواصل الرياضي: باختبار الخاصة النتائج وتفسير مناقشة
الرياضيالختبارالقبميالتطبيؽنتائجأكدت- التكاصؿ الدراسةمجمكعتيتكافؤميارات

التطبيؽأظيرحيففيالرياضيات،فيفيمياراتالتكاصؿالرياضيكالضابطةالتجريبية
لمنتائجالعرضمفاتضحكماختبارلبلالبعدم التيالتجريبيةالمجمكعةتفكؽالسابؽ
التقميدية،بالطريقةدرستالتيالضابطةالفصؿالمنعكسعمىالمجمكعةباستخداـدرست
عمىيؤكدكىذا كفاعمية فياستخداـجدكل المنعكس التكاصؿتنميةالفصؿ ميارات

ساسي.الرياضيلدلطالباتالصؼالتاسعاال

المنعكسيساعد- الفصؿ أف النتائج بدقةالرياضيةاالفكارعفالتعبيرالطالباتأظيرت
.كاحكاـ

ايصاؿعمىقادراتالطالباتيجعؿمماالرياضيالتكاصؿكينظـيعززالمنعكسالفصؿ-
.كاآلخريفكمعممييـلزمبلئيـككاضحةمترابطةبطريقةالرياضيةاالفكار

ؿآكتختمؼمعنتائجدراسة،Alswat(7092لنتيجةمعماأسفرتعنودراسة)كتتفؽىذها
(.ـ7092معدم)
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 الخاتمة

حؿالمسائؿالرياضيةالمنعكسفيتنميةمياراتالفصؿأثرتكظيؼلقداسفرتدراسة
 التاسع الصؼ طالبات لدل الرياضي كالتكصيات-األساسيكالتكاصؿ النتائج عف  بغزة

ية:التال

 النتائج:  -   ً أول  

9-  داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ متكسطα )<0.05)تكجد درجاتيبيف
المجمكعةالضابطةفياختبارحؿالمسألةلمفصؿالمنعكسكطالباتالمجمكعةالتجريبية

 لصالحالمجمكعةالتجريبية.كاختبارالتكاصؿالرياضيالرياضية
التجريبي -7 المجمكعة تفكؽ عمىاكد الضابطة المجمكعة عمى استخداـة كفاعمية جدكل

ميارةحؿالمسألةالرياضيةكالتكاصؿالرياضيلدلطالباتتنميةالفصؿالمنعكسفي
التاسعالنوينميمياراتالطالبك المعمميفعمىاستثمارالكقتبشكؿالصؼ يساعد

كقتالحصةاستغبلؿكطبلبالجيدفيتقديـالدعـالفردمالمناسبلكؿفئةمتجانسةمف
 .العميا)مياراتحؿالمسألةالرياضية(مياراتالفيتنمية

المنعكسيساعد -3 الفصؿ أف النتائج الرياضيةاالفكارعفالتعبيرالطالباتعمىأكدت
.كبدقةكاحكاـ

أفالفصؿ -2 الطالباتيجعؿمماالرياضيالتكاصؿكينظـيعززالمنعكساكدتالنتائج
كمعممييـلزمبلئيـككاضحةمترابطةبطريقةالرياضيةاالفكارايصاؿعمىقادرات

.كاآلخريف

استخداـ -9 جدكل اكدت التي السابقة الدراسات مف العديد مع الدراسة نتائج تطابقت
الفصؿالمنعكسفيالرياضيات.
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 :الدراسة توصيات -     ً ثانيا  

 بما يمي: وبناء عمى النتائج السابقة لمدراسة فأننا نوصي

عمىيعتمدتربكمتجديدأمشأفالمنعكسالفصؿاستخداـثقافةضركرةاالىتماـبنشر -9
عنوالمعمكماتنشرخبلؿمفبوالكعيخمؽ عمىكالتشجيعالكعيىذاتنميةثـ.

التربكييفالمتخصصيفعمىيجبلذلؾ.مخططةاستراتيجياتخبلؿمفكتبنيوتجربتو
عفالمعمكماتنشرخبلؿمفكالمعمميفالمشرفيفلدليالكعىذالتعزيزالتخطيط
.العمؿككرشكالمحاضراتالندكاتخبلؿمفالمنعكسالفصؿ

لتنميةالتدريبيةالدكراتبعقدكالمعمميفالمشرفيفلدلالمنعكسالفصؿتجربةتعزيز -7
.لتطبيقوالبلزمةالميارات

المكادإعدادفياحتياجاتيـبيةلتمالمعمميفلمساعدةمتخصصةكحدةإنشاءعمىالعمؿ -3
 .اإللكتركنيةالتدريسية

كحؿالرياضيالتكاصؿتعززالتياألنشطةإلىكتحكيموالدراسيالمحتكلتضميف -2
.الرياضيةالمسألة

الفصؿاستخداـعمىلممعمميفكالمشجعةكالداعمةالمناسبةالتعميميةالبيئةتكفير -9
.المنعكس

مفأكبركألعدادأخرلدراسيةمكادفيالمنعكسفصؿالتكظيؼحكؿدراساتإجراء -1
.متنكعةتعمـمخرجاتفيفاعميتوعفكالكشؼالمفحكصيف

أكثرالمنعكسالفصؿجكانبأملتحديدكالفمسفيةالنظريةاألسسحكؿدراساتإجراء -2
نتأثيرا .المقصكدةالتعمـمخرجاتفي

 



 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
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 مراجعالمصادر وال
القرافالكريـ -

 العربية :المراجع  -   ً أول  

( فيد. التحصيؿ7091أبانمي، في التفسير تدريس في المقمكب الصؼ استراتيجية أثر ـ(.
 الثانكم. لدلطبلبالصؼالثاني المادة نحك كاالتجاه كالمعرفةالدراسي القراءة ،مجمة

 .23-79(،ص923)

لتصنيؼالمسائؿكاستخداـالمخططاتالفمسطينييفةأثرتعمـالطمبـ(.7003رباب.)ادكيدؾ،
الكممية المسائؿ حؿ في قدرتيـ عمى السيمية غير)رسالة جامعةمنشكرة(.ماجستير

.بيرزيت،فمسطيف

عايده )،اسكندر، عادؿ. 7003كالباز، فيـ(. ) زكاجشارؾ )فكر استراتيجية استخداـ اثر
كاال التكاصؿ تنمية عمى الرياضيات المرحمةتدريس تبلميذ لدل الرياضي بداع

غزة.،الجامعةاالسبلميةغيرمنشكرة(.ماجستير)رسالةاالبتدائية

التحصيؿ تنمية في العادية الكسكر في مقترح محكسب برنامج فاعمية .(ـ7002.)بسمةباركد،
منشكرة(ماجستير رسالة)بغزة األساسي الثالث الصؼ تبلميذ لدل  غير  عيف جامعة.

.القاىرة،شمس

عماف:دارالفكر.9ط.استراتيجياتفيتعميـكتقكيـالرياضياتـ(.7003رمضاف.)بدكم،
لمنشركالتكزيع.

( رمضاف. 7002بدكم، دار9ط.تدريسالرياضياتالفعاؿـ(. الياشمية: االردنية المممكة .
الفكر.

لرياضيلدلتبلميذالمرحمة.فاعميةبرنامجلتنميةمياراتالتكاصؿاـ(7097بركات،ىشاـ.)
)بحثغيرمنشكر(.جامعةالممؾسعكد،المممكةالعربيةالسعكدية.االبتدائية.

محمكدالبستنجي ،( .7090 ـ( النظرية بيف لممعمـ كتابالقياسكالتقكيـ المممكةكالتطبيؽ. .
العمميةلمنشركالتكزيع .العربيةالسعكدية:خكارـز
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( ىند. ـ(.7002البشيتي، الكسائؿ استخداـ المسألةالمتعددةأثر حؿ ميارات تنمية في
الخامس الصؼ طالبات لدل بيا منشكرة(.الجامعةكاالحتفاظ غير ماجستير )رسالة

 غزة.االسبلمية،

تنميةفيالرياضيةالمسألةحؿمياراتعمىالطمبةتدريبأثر".(ـ9434جكليت.)،بطشكف
عماف.،األردنيةالجامعة(ػمنشكرةغيرماجستير)رسالةحمياعمىقدراتيـ

أمؿ البكرم، )كالكسكاني،، كالرياضيات(.ـ7009عفاؼ. العمكـ طأساليبتعميـ عماف:.9.
دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيع.

فردريؾ ترجمة:الرياضيات تدريس طرؽ. (ـ9432 (.بؿ، .سميمافكممدكحالمفتيمحمد.
. كالتكزيع لمنشر عربيةال الدار .القاىرة:9ج.9ط

الببلصي ،( أثر7090رياض.  طمبة اكتساب في المتعددة الرياضية التمثيبلت استخداـ ـ(.

مجمةدراسات. ةالمفظي المسائؿ حؿ عمى كقدرتيـ الرياضية األساسيلممفاىيـ الثامف الصؼ
التربكية،  .93-9،(9)32العمـك

.(ـ9410)جكرج.بكليا، طسميـأحمدترجمة:البحثعفحؿ. دار7سعيداف. بيركت: .
الحياة.

(.فعاليةاستخداـاستراتيجيةتدريسيةقائمةعمىبعضأبعادالتعمــ7099بيجت)،التخاينة
عماف تربية مدارس في األساسية المرحمة تبلميذ لدل الرياضي كاالتصاؿ االتجاه في

.271-344(،9)94اإلسبلميةالدراساتاإلنسانية،مجمةالجامعةالخاصة،

الرياضيةعمىاستيعابالمفاىيـكحؿالمسائؿأثراستراتيجيةالنمذجةـ(.7092رباب.)تكبة،
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الرياضيةفيكحدةالقياسلطبلبالصؼالسابعاألساسي

.فمسطيفجامعةالنجاحالكطنية،

 )جمبة،أبك 7099منيرة. ـ(. استراتيجية فاعمية ادمكدك مكقع باستخداـ المقمكبة فيالفصكؿ
تنميةالتفكيراالبداعيكاالتجاهنحكمادةاالحياءلدلطالباتالصؼاالكؿالثانكمفي

الرياض اإلسبلمية،مدينة بفسعكد محمد اإلماـ جامعة منشكرة(. ماجستيرغير )رسالة
السعكدية.
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كسببالتمثيبلتالرياضيةفيتنميةميارهفاعميةبرنامجتعميميمحـ(.7099عبير.)جمعة،
)رسالةماجستيرغيرحؿالمسألةالرياضيةلدلطالباتالصؼالخامساالساسيبغزة

منشكرة(.الجامعةاالسبلمية،غزة.

نبيؿ )حسف، ميارات7099. المرئيفيتنمية عمىتدكيف المعككسالقائـ التعمـ فاعمية ـ(.
دراساتعربيةنيةلدلأعضاءىيئةالتدريسبجامعةأـالقرل.تصميـاالختباراتاإللكترك

.921-993(،19)9،فيالتربيةكعمـالنفس

فاعميةبرنامجلتنميةمياراتالتكاصؿالرياضيلدلتبلميذالمرحمةـ(.7097حسيف،ىشاـ.)
عكدية.المممكةالعربيةالسجامعةالممؾسعكد،.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(االبتدائية

فاعميةاستخداـالرحبلتالمعرفيةعبرالكيب.(ـ7099حسيف.)كالقطيش،،مؤنسحمادنة،
Web Quests)فيتحسيفالتفكيرالرياضيكحؿالمسألةالرياضيةلدلطبلبالصؼ)

.جائزةخميفةالتربكية.تاريخالعاشراألساسيكاتجاىاتيـنحكمادةالرياضياتفياألردف
 www.gsrd.cu.edu.eg/KhAwards_printed%5CBook.7091-3-90:االطبلع

19.pdf

( فتحي. الرياضيات(.ـ7009حمداف، تدريس .أساليب لمنشر)د.ط(. كائؿ دار األردف:
كالتكزيع.

تاريخاالطبلع:.التعمـبالمنزؿبمنظكمةالتعمـالمعككسابدأابريؿ(.9ـ،7091حمدم،رنا.)
 www.emag.mans.edu.eg/index ـ،مكقعمجمةالتعميـاإللكتركف.المكقع:90-3-7091

.php?page=news&task=show&id=444 

كالببلكنو ،محمد حمزة، فيمي، الرياضيات مناىج.ـ(7099).   تدريسيا   كاستراتيجيات        .9ط.  
. كالتكزيع لمنشر الزماف جميس دار عماف:

( أحمد. تدريسـ7093خطاب، في الدماغ إلى المستند التعمـ نظرية استخداـ أثر  .)
ميارالرياضياتعمى المرحمةاتنمية الرياضيكالحسابالذىنيلدلتبلميذ تالتكاصؿ

(.999)2جربية،جامعةاالزىرمجمةكميةالتاالبتدائية،

( خالد. 7004الخطيب، العربيلمنشر9ط.الرياضياتالمدرسيةـ(. المجتمع مكتبة عماف: .
كالتكزيع.

http://www.gsrd.cu.edu.eg/KhAwards_printed%5CBook%2019.pdf
http://www.gsrd.cu.edu.eg/KhAwards_printed%5CBook%2019.pdf
http://www.gsrd.cu.edu.eg/KhAwards_printed%5CBook%2019.pdf
http://www.emag.mans.edu.eg/index
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مناىجالرياضياتالحديثةتصميمياكتدريسياـ(.7090الخطيب،محمد.)               .عماف:دارالحامد
لمنشر.

)كمطاكع،،حسفالخميفة، التدريسالفعاؿتيجياتاسترا(.ـ7099ضياء. . السعكدية:)د.ط(.
مكتبةالمتنبي.

.دمشؽ:9.طالعمميةكممارستوالنظريةأساسياتوالعممىالبحثـ(.7000دكيدرم،رجاء.)
.الفكردار

( استراتيجيةفكر،زكاج،شارؾعمىتنميةمياراتـ(.7099ديب،نضاؿ. فاعميةاستخداـ
الر كالتكاصؿ البصرم بغزةالتفكير االساسي الثامف الصؼ طبلب لدل )رسالةياضي

 ماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاالسبلمية،غزة.

أثرمعرفةمستكلالتكاصؿالرياضيلدلتبلميذالصؼالثامفـ(.7004الذارحي،فاطمة.)
الرياضي بتحصيمو كعبلقتو العاصمة بأمانة األساسي التعميـ غيرمف ماجستير )رسالة

.صنعاءاليمفجامعة.منشكرة(

الصؼالمقمكبـ(7092.)نكرةالذكيبخ،  Flipped.تأثيراستخداـالمتغيرالمستقؿ)مفيـك

Classroomعمىالمتغيرالتابع)ميارةالتعمـالذاتي(في3(فيتدريسمقررحاسب
منشكرة(.)رسالةماجستيرالثانكيةالثانيةمقرراتبالجبيؿالصناعيةفيالمنطقةالشرقية

السعكدية.،جامعةاألميرةنكرةبنتعبدالرحمف

الرفاعي ،( (ـ7009أحمد. كالتحصيؿالتكاصؿلتنميةمقترحةاستراتيجية. كاالتجاهالرياضي
ماجستيراالبتدائيالخامسالصؼتبلميذلدلالرياضياتنحك (.منشكرةغير)رسالة

طنطا،مصر.جامعة

المدل مصفكفة في الرياضي كالتكاصؿ الترابط لمعيارم تحميمية راسةد.ـ(7099محمد.) الركيس،
في3-9كالتتابعخبلؿالصفكؼ) جامعةالتربية كمية مجمة .السعكدية العربية المممكة (

.204-324 ،(929)7،ج االزىر
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ـ(.أثرالتدريبعمىاستراتيجياتحؿالمسألةالرياضيةعمىتحصيؿ7093.)ريا،محمدأبك
مجمةالجامعةاالسبلميةالصؼاألكؿالمتكسطفيمادةالرياضياتفيمدينةحائؿ.طمبة

 .709-922(،9)77،لمدراساتالنفسيةكالتربكية

الزاممي كعمي، الصارمي، عبداهلل، ككاظـ، التقكيــ(.7004).عمي، في كتطبيقات مفاىيـ
الككيت:مكتبوالفبلح..9ط.كالقياسالتربكم

التعمـالمقمكبفيالتحصيؿاألكاديميلطالباتاستراتيجيةاستخداــ(.7099)حناف.الزيف،
جامعةاألميرة)رسالةماجستيرمنشكرة(.كميةالتربيةبجامعةاألميرةنكرةبنتعبدالرحمف

.السعكدية،نكرةبنتعبدالرحمف

)اهللعبدكعباينة،فريدزينة،أبك ـ9442. لممبتدئ(. الرياضيات رياضاالطفاؿتدريس يف
مكتبةالفبلحلمنشركالتكزيع.:.الككيت9ط.كالمرحمةاالبتدائيةالدنيا

األكلىـ(.7099زينة،فريدكعباينة،عبداهلل.)أبك مناىجتدريسالرياضياتلمصفكؼ                   .9ط.
عماف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيع.

األردف:.األكلىتدريسالرياضياتلمصفكؼمناىج(.ـ7002)زينة،فريدكعباينة،عبداهلل.أبك
 دارالمسيرةلمنشركالتكزيع.

 )أبك فريد. ـ7009زينة، تدريسيا(. كأصكؿ مناىجيا الرياضيات . كائؿ9ط دار األردف: .
.لمنشركالتكزيع

)أبك فريد. ـ7090زينة، كتعميميا(. تطكيرمناىجالرياضياتالمدرسية دار.9ط. األردف:
نشركالتكزيع.حنيفلم

مناىجالرياضياتالمدرسيةكتدريسياـ(.7099زينة،فريد.)أبك            الككيت:الفبلحلمنشر.9ط.
كالتكزيع.

ـ،7091-3-99:االطبلعتاريخ.التعميـالمقمكبايفكمتىطبؽـ(.7091. (عباسسبتي،
كاصبلحمجتمعاأللككةشبكةالمكقع.    .(alukah.netwww.)كالتعميـالتربيةتربية 
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( خالد. فيكتبرياضيات7099السر، الرياضيالمتضمنة انماطالتكاصؿ تكافر درجة ـ(.
الصفكؼالسابعكالثامفكالتاسعفيدكلةفمسطيف. مجمةجامعةاالقصى)سمسمةالعمـك

.712-777(،7)94جاالنسانية(،

( ناصر. الحميد، كعبد رضا 7090السعيد، ـ(، الجكدة  تككيد  مناىج )د.ط(.التعميـفي .
دارالتعميـالجامعيلمطباعةكالنشركالتكزيع.:اإلسكندرية

 )عاطؼالشرماف، المنياج(.ـ7093. كتطكير المعاصرة التعميـ .تكنكلكجيا االردف:)د.ط(.
 دارالمسيرة.

 المسيرة.عماف:دار)د.ط(..التعمـالمدمجكالتعمـالمعككس(.ـ7099الشرماف،ابكحميد.)

 األردف:المعتزلمنشركالتكزيع..9ط.استراتيجياتالتدريس(.ـ7003شريخ،شاىر.)أبك

)شمالة،أبك عمى7097فرج. فيالقدرة المفظية لممسائؿالرياضية أثرالمتغيراتالبنائية ـ(.
 غزة. تدريب مجتمع كمية طالبات لدل  العمـك سمسمة بغزة، األزىر جامعة مجمةحميا

.330-329(،9)92ة،نسانياإل

)الشمرم، الرياضي(.7093ميا. التكاصؿ ميارات تنمية عمى الخكارزمية المخططات أثر
الرياض في الخامس الصؼ طالبات لدل الدراسي غيركالتحصيؿ ماجستير )رسالة

السعكدية.بفسعكداالسبلمية،جامعةاالماـمحمد.منشكرة(

برنامجتدريبيمقترحلتنميةمياراتمعمماتالرياضياتفيفاعميةـ(.7099صداح،سامية.)
تبكؾ بمدينة كالثانكية المتكسطة بالمرحمتيف الرياضي .التكاصؿ منشكرة( غير )رسالة

جامعةاـالقرل،المممكةالعربيةالسعكدية.

أثرالتدريبعمىاستراتيجياتحؿالمسألةالرياضيةلدلطالباتـ(.7004).دركيشعابد،
نابمس محافظة في لمرياضيات تحصيميـ في العممي الثانكم األكؿ الصؼ )رسالة

 جامعةالنجاح،فمسطيف.ماجستيرغيرمنشكرة(.
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االبداعيالتفكيرمياراتتنميةفيتريزنظريةعمىقائـبرنامجفاعمية(.7099عاشكر،ىيا.)
.(منشكرةغيرستيرماجرسالة)الخامسالصؼطبلبلدلالرياضيالتكاصؿكميارات

الجامعةاالسبلمية،غزة

)رناالعالكؿ، .7097 المنيج،ـ(. )مسرحة النشط التعمـ استراتيجيات بعض تكظيؼ أثر
األلعابالتعميمية،التعمـالتعاكني(فيتنميةمياراتحؿالمسألةالرياضيةلدلطالبات

 غزة.،جامعةاألزىرنشكرة(.)رسالةماجستيرغيرمالصؼالرابعاألساسيبمحافظةغزة

( محمد. كالعبسي، محمد، 7002عباس، طمناىجكأساليبتدريسالرياضياتـ(. .عماف:9.
دارالمسيرةلمنشركالتكزيع.

تكظيؼاستراتيجيةالصؼالمقمكبفيتعميـالمغةالعربيةلغيرـ(.7091عبدالكاحد،عمي.)
المغكيةكاألدبيةفيضكءالتحدياتالمعاصرة،كرقةمقدمةالىمؤتمرالدراساتالناطقيف

.ماليزيا،جامعةالمدينةالعالمية”نحكرؤيةعصريةلكاقعالتحدياتالمغكيةكاألدبية“

)ابتساـعبدالفتاح، )فكرـ7003. استراتيجية استخداـ أثر تدريسشارؾ(-زاكج-(. في
الرياضيلدلتبلميذ كاالبداع التكاصؿ تنمية الرياضياتعمى المرحمة مجمةاالبتدائية.

.793.جامعةالزقازيؽ

عبيد ،( 7002كليـ. التفكيرـ(. كثقافة المعايير فيضكء األطفاؿ الرياضياتلجميع .تعميـ
.دارالمسيرةلمنشركالتكزيع:عماف

ـ(.اثرالتدريسباستخداـاستراتيجيةالفصكؿالمقمكبو7091العبيكاف،ريـ،كالحناكي،منى.)
ا عمى المتكسطو. المرحمة في التعمـ نحك المتخصصة،لدافعية الدكلية (،3)9المجمة

927-931.

،(.ـ7090عريفج،ساميكسميماف،نايؼ.) عماف:دار.9ططرؽتدريسالرياضياتكالعمـك
صفاءلمنشركالتكزيع.

)العساؼ، السمككية.ـ(7097صالح. العمـك في البحث الى المدخؿ 7ط. دار. الرياض:
الزىراء.
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اثراستخداـاستراتيجيةالتدريسالتبادليفيتنميةـ(.7099نسريف.)كحمش،،عزكعفانة،
،كرقةعمؿمقدمةمياراتالتكاصؿالرياضيلدلطمبةالصؼالرابعاالساسيفيغزة

التربكمإ كالحكار التكاصؿ مؤتمر لى االسبلمية. الجامعة االثنيف،غزة: 30-39-
.7099-أكتكبر

الرياضياتتدريساستراتيجيات.(7002)،السر،خالد،أحمد،منير،الخزندار،نائمة.عفانة،عزك
.الجامعيالطالب،جامعةاالقصىخانيكنس:مكتبةالتعميـالعاـمراحؿفي

أحمد. 7003)عفيفي، ـ(. استراتيجية استخداـ كراءأثر كتنميةما التحصيؿ عمى المعرفة
جامعةالفيكـكميةالتربية،.يلدلتبلميذالصؼاالكؿاالعدادممياراتالتكاصؿالرياض

مصر.

األردف:دارالمسيرة)د.ط(..مناىجالرياضياتكاساليبتدريسيا(.ـ7000ابراىيـ.)عقيبلف،
لمنشركالتكزيع.

)عبلـ،أبك ـ(7099رجاء. النفسيةكالتربكية.  6ط.مناىجالبحثفيالعمـك دار. القاىرة:
شرلمجامعات.الن

أساليبتدريسالرياضياتاستراتيجياتحؿالمسائؿالرياضية.حقكؽـ(.7097عكدة،بساـ.)
العربية لممدرسة محفكظة المكقع:.7091-3-97االطبلع:تاريخ.النشر  عنكاف

http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/asaleb_math/handas

.3-ieh/page6

(، العزيز ،عبد 7092العكفي مياراتـ(. مف المتكسط الثالث الصؼ طبلب تمكف درجة
الرياضي التكاصؿ جامعة .) منشكرة غير ماجستير العربيةأ)رسالة ،المممكة القرل ـ

السعكدية.

)غفكر، مياراتالطبلبفيحؿـ7092كماؿ. عمىتنمية بكليا استراتيجية استخداـ أثر .)
.239-207(،19)،دياليمجمة.الرياضيةالمسائؿ

7009ؼ.)عبدالمطيفرج، األردف:دارالمسيرة.طرؽالتدريسفيالقرفالكاحدكالعشريفـ(.
لمنشركالتكزيع.

http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/asaleb_math/handasieh/page6-3
http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/asaleb_math/handasieh/page6-3
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( محمد. الرياضيا.ـ(7097القرشي، معممي تمكف التكاصؿدرجة ميارات مف ت
منشكرة(.الجامعةاالسبلمية،فمسطيف.)رسالةماجستيرالرياضي

)قشطة، 7091ايو. كمياراتـ(. مفاىيـ المنعكسفيتنمية التعمـ استراتيجية اثرتكظيؼ
االساسي العاشر الصؼ طالبات لدل الحياتية العمكـ بمبحث التأممي )رسالةالتفكير

.الجامعةاالسبلمية،غزة.ماجستيرغيرمنشكرة(

الكبيسي، الكحد، )كالمشيداني،عبد في.(ـ7099ىند. الكرتكنية المفاىيـ استراتيجية أثر
 مجمة.التحصيؿكالتكاصؿالرياضيلدلطالباتالمرحمةالمتكسطةفيمادةالرياضيات

 (.9)30جاالنسانية، لؤلبحاثالعمـك النجاح جامعة

السعكدية:مكتبةدار)د.ط(..فاعميةالفصكؿالمقمكبةفيالتعميـ(.ـ7099ابتساـ.)الكحيمي،
 الزماف.

( معزكز. كعبلكنة، أحمد، كالتقي، عبدالرحمف، كعدس، ،عبداهلل، 7092الكيبلني القياسـ(.
.عماف:جامعةالقدسالمفتكحة.كالتقكيـفيالتعمـكالتعميـ

)صالحلحمر، الب7097. المدخؿ استخداـ الرياضيـ(. التكاصؿ ميارات تنمية في صرم
مجمةلميندسةكاالتجاهنحكىالدلتبلميذالصؼالثامفبالتعميـاألساسيبمحافظةعدف.

االنسانية .744-712،(9)4ججامعةحضرمكتلمعمـك

مريزؽ كدركيش،، )ىشاـ 7003جعفر. أساليبتدريسالرياضياتـ(. . دار)د.ط(. األردف:
لتكزيع.الرايةلمنشركا

( آماؿ. 7099مسمـ، الرياضيةكالتكاصؿـ(. المفاىيـ دانياؿفيتنمية نمكذج اثراستخداـ
بغزة االساسي السابع  الصؼ طالبات لدل منشكرة(.الرياضي غير الجامعة)رسالة

االسبلمية،بغزة.

( عفاؼ. 7003المشيراكم، الجبر(. المسائؿ عمىحؿ القدرة لتنمية برنامج المفظيةفاعمية ية
عزة.الجامعةاالسبلمية،(.غيرمنشكر)بحثلدلطالباتالصؼالتاسعاالساسيبغزة

 الرياضي التكاصؿ رات ميا تنمية عمى التعاكني التعمـ أسمكب أثرـ(.7002أحمد.) مصطفى،

مصر. المنكفية، جامعةمنشكرة(. غير ماجستير رسالة (اإلعدادية المرحمة لدلتبلميذ
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)مصطفى، ـ7090نكاؿ.  التعميـ(. في التقكيـ استراتيجيات       ن  . دار)د.ط(. األردف: عماف،
 البداية.

)المطيرم، التعميمية(ـ7099سارة. المنصة باستخداـ المقمكبة الفصكؿ استراتيجية فاعمية .
فياالدمكدك الدراسي كالتحصيؿ الذاتي التعمـ ميارات لدلفيتنمية االحياء مقرر

الصؼ الثانكمطالبات بفاالكؿ محمد اإلماـ جامعة منشكرة(. غير ماجستير )رسالة
سعكداإلسبلمية،السعكدية.

فاعميةاستخداـالتعمـالمدمجبالفصكؿالمقمكبةفيتنميةـ(.7099)اؿمعدل،عبدالعزيز.
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.مياراتالتفكيرالرياضيلطبلبالصؼالخامساالبتدائي

 معةاالماـمحمدبفسعكداإلسبلمية،المممكةالعربيةالسعكدية.جا

( عبداهلل. الرياضياتـ(.9434المغيرة، تدريس المممكة9ط،طرؽ سعكد، الممؾ جامعة .
العربيةالسعكدية.

مقدرةعمىالرياضيةالمسألةحؿفيبكليااستراتيجيةاستخداـأثرـ(.7099مبللحة،رقية.)
الحؿعمىالتعميميةنابمسلمنطقةالتابعةالغكثككالةمدارسفيمسالخاالصؼطمبة

 .جامعةالنجاح،فمسطيف.(منشكرةغيرماجستير)رسالةنحكهكاتجاىاتيـ

)عبدهللالمنيزؿ، فيالتربية.ـ(.7004. الدراساتالعمياالشارقة:مبادئالقياسكالتقكيـ كمية
المكقع: العممي. ىالعممالبحثكالبحث العممية كممارستو النظرية ،تاريخأساسياتو

 ـ.7091-3-97االطبلع:

سياد النحاؿ، مياراتـ(.7091).  عمىتنمية معا الرؤكسالمرقمة اثرتكظيؼاستراتيجية
)رسالةالتكصؿكدافعاالنجازفيالرياضياتلدلطالباتالصؼالسابعاالساسيبغزة

 بلمية،غزة.ماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاالس

فاعميةنمكذجالتعمـالمقمكبفيالتحصيؿكاألداءـ(.7099محمد.)سرحاف،ىاركف،الطيب،
التربية البكالكريكسبكمية لدلطبلب اإللكتركني التعمـ ميارات الىعمى مقدمة كرقة .

 مستقبمية، افاؽ التربية لكمية االكؿ الدكلي المؤتمر العربيةجامعة المممكة الباحة:
ـ99/2/7099-97السعكدية.
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يحيى، جابرىنداـ، كجابر، .(9441 )د.ط(.كالتربكيةالنفسيةكأسسوالحسابتدريسـ(. .
 .النيضةالعربيالقاىرة:دار

الكتاباالماراتالعربية:دارالعيف.9ط.استراتيجياتالتعمـالفعاؿـ(.7001زيد.)اليكيدم،
الجامعي.

.جامعةحؿالمسائؿ،محاضراتأساليبتدريسالرياضياتـ(.7093ياسيف،صبلحالديف.)
 الكطنية، االطبلع:النجاح تاريخ المكقع:7091-3-97فمسطيف. ـ،

www.yzeeed.com

حمزةأبكيكنس )سميماف، ـ7099. الرياضيةالمسألةحؿاستراتيجياتبعضاستخداـأثر(.
كآرائيـالجبركحدةيفاألساسيالسابعالصؼلطبلبالرياضيالتحصيؿعمى
 الكطنية،فمسطيف.النجاحجامعة(.منشكرةغيرماجستيررسالة)فييا
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 :(4)ممحق 
 والتواصل الرياضي حل المسألة الرياضية اسماء السادة المحكمين لختباري 



 مكان العمل التخصص السم م
الجامعةاالسبلميةمناىجكطرؽتدريسالرياضيات أ.دمحمدعسقكؿ9
الجامعةاالسبلميةمناىجكطرؽتدريسالرياضياتأ.دابراىيـاالسطؿ7
الجامعةاالسبلميةمناىجكطرؽتدريسالرياضياتأ.دعزكعفانة3
جامعةاالقصىمناىجكطرؽتدريسالرياضياتأ.د.مكسىجكدة2
جامعةاالقصىمناىجكطرؽتدريسالرياضياتأ.د.أسعدعطكاف9
جامعةالقدسؽتدريسالرياضياتمناىجكطرد.أحمدالكحمكت1
جامعةاالزىرمناىجكطرؽتدريسالرياضياتد.مياالشقرة2
مدرسةمناىجكطرؽتدريسالرياضياتأ.أحمدأبكعمبة3
البمحرياضياتأ.تغريدالكرد4 بناتدير مدرسة

االعدادية)ب(
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 ا (:6)ممحق 
 ختبار حل المسألة الرياضية



رحمفالرحيـبسـاهللال
 

 عزيزتي الطالبة :

ييدف ىذا الختبار الى قياس ميارات حل المسائل الرياضية من خالل مجموعة من 
 السئمة، لذا أرجو منك اتباع التعميمات التالية

   باإلجابةوأعرفي المطموب قبل البدء ، أقرئي كل سؤال جيدا -4

  أجيبي عن كل األسئمة ول تتركي سؤال دون التفكير فيو -6

 ىذا الختبار ليس لو عالقة بالنجاح والرسوب  -2

 دقيقة( 21-11 –زمن الختبار )حصة دراسية   -1

 اكتبي اسمك وفصمك ومدرستك في الجدول التالي -1

 

  السم

  الصف

  المدرسة
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 درجات ( 1:                                                               )السؤال األول
 فما الصورة العامة لمناتج ؟، من الدرجة الثانية اضيف لي اقتران من  الدرجة الولى انا  اقتران

 المعطيات 
........................................................................................ 

  المطموب
.................................................................................... 

 الحل فكرة
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
 الحل تنفيذ

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
 

 درجات( 1:                                                       )السؤال الثاني
 ( س4+ ) جـ +   6( س 4 –+ ) ب   2( س4كان ق)س( = ) أ + اذا 
 اذا عمم ان القترانان متساويان؟ ، جـ، ب، فأوجدي قيمة أ، + س   6س6+  2د)س(= س 

 المعطيات
........................................................................................ 

 المطموب 
.................................................................................... 

 فكرة الحل
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 
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 تنفيذ الحل
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ 

 درجات(1)                                      :                   السؤال الثالث
 ( متر 1-س6+6( متر وعرضيا)س 1-س 6+ 6قطعة أرض مستطيمة الشكل طوليا ) س

 م1اوجدي  محيط الرض  كأقتران في س ؟ ثم اوجدي المحيط عندما س= 
 المعطيات 

............................................................................................ 
  المطموب

............................................................................................ 
 الحل فكرة

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
 الحل تنفيذ

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
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 ( درجات 1:                                                )السؤال الرابع
 ( سنتمتر، أكمت العائمة منيا 5س+46+6س1أعد محمد كيكة مساحتيا ) 

(سنتمتر  اعمل رسما بسيطا لمكيكة وظممي الجزء الذي 2س+1+ 6س6) 
 اكمتو العائمة ؟ 
 دير عمى الرسم(                  )موضحة المقا

 المعطيات
........................................................................................ 

 المطموب 
.................................................................................... 

 فكرة الحل
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 
 تنفيذ الحل

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
 

 درجات( 1:                                                       )  السؤال الخامس
سرعة السيارة في الساعة  ( كيمومتر وكانت46-+س 6قطعت سيارة مسافة مقدارىا )س

فما الزمن الذي استغرقتو السيارة كأقتران في س لقطع المسافة؟ ثم  ، ( كم/ساعو1)س+
 حددي درجتو ؟

 المعطيات
........................................................................................ 

  المطموب
.................................................................................... 
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 الحل فكرة
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
 الحل تنفيذ

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 
 درجات( 1)                       :                                   السؤال السادس

 2+2س6فاذا كان عدد الطالب في المدرسة ، طالبا وطالبة 3+2س2مدرسة اساسية بيا 
 ؟ 1ثم أوجد عدد الطالبات عندما س = ، طالبا فما عدد الطالبات كأقتران في س وما درجتو

 المعطيات
...................................................................................... 

 المطموب 
..............................................................................  

 فكرة الحل
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 

 تنفيذ الحل
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
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 درجات( 1:                                                    )السؤال السابع

وباقي قسمتو ، 6 –+ ب س يقبل القسمة عمى س  6أس-2اذا عممتي أن : ق)س( = س
 جدي  القيمة العددية لكل من أ، ب ؟  ،    4=  1 –عمى س 
 المعطيات

............................................................................................ 
 المطموب

 ............................................................................................ 
 النظرية المناسبة

............................................................................................
 ............................................................................................ 

 تنفيذ الحل
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
                     درجات( 1)                                                         السؤال الثامن :  

 ،من عوامميعامال  2كان س+ 6ى س + انا اقتران كثير حدود اذا قسمتو عم
 فمن أنا ؟
 المعطيات

........................................................................................ 
  المطموب

.................................................................................... 
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 الحل فكرة
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 
 الحل تنفيذ

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 

 (درجات 1)           :                                                   التاسع السؤال
 ؟ بأقصر الطرق ؟(س) ىـ X(س)ق  الضرب حاصل في 6س عامل جدي
 س6 – 6س2+ 1س1+  1س1(= س)ىـ،     5+ س1+  6س1 – 2س6( = س)ق  كان ااذ
 +5 
 

 المعطيات
........................................................................................ 

  المطموب
.................................................................................... 

 الحل فكرة
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
 الحل تنفيذ

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
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 (          درجات1)        :                                        العاشر السؤال

 م؟ قيمة أوجدي( 6+ س3-6س م) عوامل من املع4-س6 كان اذا
 المعطيات

........................................................................................ 
  المطموب

.................................................................................... 
 الحل فكرة

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
 الحل تنفيذ

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
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 (:2)ممحق 
 اختبار التواصل الرياضي 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 ة :الطالب عزيزتي

 مجموعةالل خ نم الرياضيات في التواصل ىمع تكقدر  قياس إلى الختبار ييدف ىذا 

 :التالية يماتمالتع اتباع منك أرجو لذا، ةماألسئ نم
 .متماىوا بعناية سؤال كل ئياقر  -4

 .ناإلمكا بقدر ةماألسئ جميع نع اإلجابة حاولي   -6

 .المحدد نالمكا في باإلجابة ميالتز  .-2

 .ن لكيؤذ حتى اإلجابة في ئيتبد ل-1
 دقيقة( 11-11) -حصة واحدةزمن الختبار  -1
  التالي جدولال فيستك ومدر  فصمكو  سمكا ياكتب -2
 








 السم

 الصف

 المدرسة
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 (درجة4:                                                                  ) السؤال الول
 كثير الحدود التالية 

     6ق)س(= أ
 اقترافخطي (9

 اقترافثابت (7

تربيعياقتراف (3


 درجات(1)                                                            :السؤال الثاني
 ىـ()س(×اوجدي درجة )ق 

درجتو..............2س+3ىػ)س(=،9س7ؽ)س(=
درجتو..............7س4ىػ)س(=،7+7س3ؽ)س(=

درجتو..............9-3ىػ)س(=س،2ؽ)س(=س+
 تكون درجة حاصل ضرب اقترانين ىي .........................درجتييما

 
 :                                                            ) درجتان ( السؤال الثالث
ي قسمة وكان باق، 2+ب س +6+أس2عامال لكثير الحدود ك)س(= س 4اذا كان س+
 1.يساوي 2-ك)س(عمى س
ب،أكجدمقيمةأ

............................................................................................ 

............................................................................................ 
فكرةالحؿ:
............................................................................................ 

............................................................................................ 
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 )درجة(    :                                                             السؤال الرابع
 أي الشكال التالية تمثل ىذه األرض     4-2س4اذا كانت مساحة أرض تساوي 

            4س+6+6س1أ(                 
      4-س 6                                   
 4-س6-6س1ب(               

  4س+6                                   
 4+6س1ج(                   

 4-س6                                   
  

 :                                                             )درجة(السؤال الخامس
 ىو4-2احد عوامل  المقدار س

 (4)س+ -4

 6(4)س+ -6

 (4-)س -2

 6(4-)س -1

االجابةالصحيحة
............................................................................................ 

اذكرالقاعدةالتياستندتيالييافيايجادالحؿ
............................................................................................

............................................................................................ 
 درجات( 1:                                                            )السؤال السادس

 ( )ىـ)س(( +ر4-ق)س(=)س 
 اكتبي المصطمح الذي يقابل كل من 

 ق)س(   :.................................

 ىـ)س(   :.................................
 .....................(  :..............4-)س
 ر        :.. ...............................  
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 :                                                               )درجة( السؤال السابع
 اذا كان القترانان متساويان 

 (2+6()س4ىـ)س(= )س+ ،    1+أس+6+س2ق)س(=س
اكجدمقيمةأ

............................................................................................ 
اشرحيكيؼتقكميفبحؿالمسألة:

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
 :                                                               )درجة(  السؤال الثامن

 اختاري الجابة الصحيحة ؟ مع ذكر السبب ؟
                        4+1س2-6س1-ىـ)س(= 5+،6+س1س2)ق +ىــ ()س(  لكثير الحدود  ق)س(= درجة

(2،3،7،9أماالجاباتصحيحة)
............................................................................................ 

لماذا:
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 
 :                                                              )درجة( ال التاسعالسؤ 

فأجابت ىند  الجابة    1-سألت المعممة طالباتيا ما باقي قسمة كثير الحدود ق)س(عمى س
 (1الصحيحة ىي   ق)

ىؿاجابةىندصحيحة
............................................................................................ 
اذكرمالقاعدةالتياستخدمتياىندفيايجادباقيالقسمة

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
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 :                                                             )درجتان(السؤال العاشر
 ساحتو اراد رجل بيع جزء منيا م 1+6قطعة ارض مربعة الشكل  طول ضمعيا   س

 فكم بقي من مساحة الرض؟، 41 -6س4 
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
 

 :                                                  )درجة( السؤال الحادي عشر
 اختاري الجابة الصحيحة:

ىـ)س( من الدرجة  الرابعة فان )ق +ىـ( ليا و  اذا كان ق)س( كثيرة حدود من الدرجة الثالثة
 (    3   ،     1  ،         2     ،     6درجة                    ) 

 الجابة الصحيحة:
............................................................................................ 

 لماذا ؟
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 
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 )درجتان(                                        :السؤال الثاني عشر
 الرياضيات العبارة التالية ) ولم تفيم المقصود منيا (قرأت زميمة لك كتاب 

يكون أ س+ ب عامال من عوامل كثيرة الحدود ق)س( اذا كان ق)
ب-
( =  أ

) صفر ويسمى
ب-
 (  جذرا أو صفرا لكثيرة الحدود       أ

اشرحيلزميمتؾماالمقصكدبيذهالعبارة
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 
 

 )درجة(                         :                 السؤال الثالث عشر
 استخدمي القسمة الطويمة في اثبات أ ن 

     2+ 2 س +6س2+ 1 س6 عوامل      من عامل     2+  2 س
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 
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عامؿمفعكامؿؽ)س(3+3اشرحيلماذاس
............................................................................................ 

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 
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 (: 1) حقمم

 دليل المعمم

لمعمم لتنفيذ الفصل المنعكس في وحدة ) كثيرات الحدود(في  الرياضيات لتنمية حل دليل ا
.المسائل الرياضية والتواصل الرياضي لدى طالبات الصف التاسع الساسي

 مقدمة ال
المكحيةكالحكاسيب الجكاؿالذكيةكاألجيزة عزيزمالمعمـالفصؿالمنعكسىكاستخداـأجيزة

المدرسبإعدادالدرسفيصكرةمقاطعفيديكمدعمةالمتصمةمعشبكةاالن ترنت،حيثيقـك
كمفيدا.يقكـالمدرسبتكجيوطبلبو التيتجعؿمفالدرسالمشركحمشكقا بالكسائطالمتعددة
المحاضرة كقت يخصص حيف في الدرس مكعد قبؿ منازليـ في المقاطع ىذه لحضكر                                    

العديدمفاألنشطةالصفية.لممناقشاتكحمكؿالمسائؿكالتماريفكاجراء
(:WSQ وسوف نتبع خطوات محدده  لتطبيقيا في الصف المنعكس وىي )

 9(Watcتابع) -9

 (Summarizeلخص) -7

 (Questionتسائؿ) -3

اجراءاتمشتركةسكؼتتكررمعؾفيكؿحصة  الخطكاتلدييا حيثأننا،كىذه
المنعكس بالفصؿ الحدكد كثيرات ندرسكحدة سكؼ ق، كقد الى الكحدة حصص90سمت
:(فيالفصؿالمنعكستتمثؿفيWSQدراسية.كاالجراءاتالمشتركةكفقالمخطكاتالسابقة)

 (Watcتابع ) -4
خاصة المنعكسعبرمجمكعة لمفصؿ صفحة بتصميـ المعمـ يقكـ الزاكية فيىذه

Facebookعمىالمكقعاالجتماعي
مادةالعمميةلمحصةمفخبلؿمجمكعةكيجبافتسمحالصفحةلمطالببمشاىدةال

يحتاجو لما كالنصكصكفقا الصكتي كالتعميؽ بالصكر المصحكبة التعميمية الفيديكىات مف
تعميمي تصميـ مف المحتكل كاالرشادات، بالتعميمات الطبلب الى المعمـ يشير أف كيجب

الخاصةبطريقةالتعامؿمعالصفحة
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 (Summarizeلخص ) -6

الزاك التعميميةفيىذه المتضمفالمادة الفيديك مشاىدة أتـ يككفالطالبقد ية كىنا،
يطمبمفالطالبحؿنمكذجاألسئمةالخاصبالدرسممايساعدهعمىبناءممخصشامؿ

لممادةالتعميميةاليتـمشاىدتيا.
 ( Question) تساءل -2

اسئمةتتعمؽبعدـفيموفيىذهالزاكيةكىيالتاليةلمتمخيصيسجؿالطالبمالديومف
 المادة مف التعميميةلبعضاالجزاء الدردشة لمطالبعبر المطركحة االسئمة بوالخاصةأك

سائؿالرياضيةكالتكاصؿ)عزيزمالمعمـىذهالنماذجمفاالسئمةتتعمؽبتنميةمياراتحؿالم
 معتاد.(كذلؾتمييدالمناقشتياجماعياعبرالمكقعأكفيالفصؿالالرياضي

كتمخيصالتساؤالت التالي فياليكـ استدعائيا لممتعمـ يمكف األسئمة أفىذه كأعمـ
كالتيبدكرىاتساىـفيمساعدةالطمبةاالخريففيالحصكؿالجماعيةالمناقشةالدارةحكليا

التكاصؿمع آلية لدييـكتسيؿعمييـ كاالجاباتكالتيتعمؽالفيـ مفالممارسة عمىالمزيد
كفقا البعضكسكؼنشيرالييا فيماالمكقعالتعميميكمعبعضيـ لكؿحصةحسبأىدافيا

.بعد
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 واآلن عزيزي المعمم نقدم لك الدليل الخاص بكل حصة من الوحدة التعميمية 
 الزمن : حصتان (                                عنوان الدرس : القتران كثير الحدود                  4-4الدرس )


الىداف 
 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة العامة

 في الفصل في البيت في الفصل في البيت




 التعرف
 الى

كثيرات 
الحدود



الى- الطالب يتعرؼ

 االقترافكثيرالحدكد


درجة- الطالب يكجد

 االقترافكثيرالحدكد









مشاىدة- المتعمـ مف يطمب

ىدؼ بكؿ المتعمؽ الفيديك
مايحتاجكاعادةمشاىدتوحسب

كقراءةالمادةالمرفقة


حؿ- الطالب مف يطمب

شاىده بما الخاص النمكذج
المكقع خبلؿ مف كتعممو

كالمتعمؽبكؿىدؼ.



المعمـخبلؿ- دقائؽ3يقـك

حكؿ الطبلب بمناقشة
مناقشتوماتـمبلحظاتيـحكؿ
عمىالصفحة.



المعمـخبلؿ- دقيقة7يقـك

في االجابات افضؿ بعرض
المجمكعة



 نموذج التمخيص
:أكمؿ
ىك...- الحدكد كثير االقتراف

..........
فيتكافرىايجبالتيالشركط-

ىي الحدكد كثير
......ك.........ك........

درجةحدكدكثيرلكؿ كثيركدرجة،
الحدكد
لممتغير....................ىي


)عمىالخاص(السؤاؿالثاني:

السؤاؿاالكؿ:
لما مشابيو اسئمة اعطي

تعممت؟
لسؤاؿالثاني:

حؿ الكتابفيالتدريب
23صفحةالمدرسي


:الثالثالسؤاؿ

1+3-س+س9(=س)ؽ
حدكدكثيرليساالقترافىذا
..........لماذا
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الىداف 
 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة العامة









الطالب- يكتب

الع لبلقترافالصكرة امة
كثيرالحدكد




حؿ- الطالب مف يطمب

الخاصةاالسئمة
حتوكتسجيؿالتساؤالتعمىصف
لممكضكعالمتعمقة فيمو بمدل

 يتعمؽ بما باألجزاءككذلؾ
المبيمة

خبلؿ- المعمـ دقائؽ2يقـك
بأسئمة بالقياـ الطبلب بتعميـ
مماثمةلماتـعرضوبالمحتكل

عمىصفحةالمجمكعة


المعمـخبلؿ- دقيقة79يقـك

اسئمة  لحؿ لمطبلب تترؾ
فردم( أك جماعي )بشكؿ
كتنمى المحتكل تتضمف
الرياضية المسألة مياراتحؿ
كالتكاصؿالرياضي)معمراعاة

(الفركؽالفرديةبيفالطبلب


خبلؿ- المعمـ دقائؽ9يقـك

بغمؽالدرس

عمى كاجب الفيديك مقطع شاىد
االسئمةالتيبداخمو؟





 نموذج التمخيص
أكمؿ:

مف حدكد كثير الثابت االقتراف
الدرجة................

مف كثيرحدكد االقترافالخطيىك
الدرجة.......

االقترافالتربيعيىككثيرحدكدمف
الدرجة............

ف الحدكد كثير حاؿيتساكل ي
جميع تساكم.........كتساكم

..............الحدكد
السؤاؿالثاني)عمىالخاص(









:االكؿالسؤاؿ
لمامشابيواسئمةاعطي
تعممت؟
ؿالثاني:السؤا

 تدريب الكتاب7،3حؿ في
23المدرسيصفحة

السؤاؿالثالث
التاليةالحدكدكثير
أ(=س)ؽ
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الىداف 
 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة العامة

+3س(9+أ(=)س)ؽ
كافس(9+جػ+)7س(9-ب)
3+س7=س+س(س)ىػ

ب،جػبحيثؽ)س(=،أجدقيمةأ
ىػ)س(

المعطيات:................
المطمكب:..................
فكرةالحؿ:..................

:..................تنفيذلحؿ




خطياقتراف(9
ثابتاقتراف(7
تربيعياقتراف(3

السؤاؿالرابع:
أس كاف -3اذا

-9=جػ+7س-3+7+بس3س3
3س2+7س7 قيمة أحسب أ،.

ػب،ج
.........................

....فكرةالحؿ............
حؿسؤاؿ

،مفالكتابالمدرسيصفحة
23
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 (                                عنوان الدرس : العمميات عمى كثيرات                   الزمن : حصتان6-4الدرس )
 جمعكثيراتالحدكد -9

طرحكثيراتالحدكد -7
الىداف 
 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة العامة

 في الفصل في البيت ي الفصلف في البيت




 التعرف
 الى

 كيفية 
 أجراء 

 العمميات 
 عمى

 كثيرات 
الحدود



كثيرم- الطالب يجمع

 حدكد


كثيرم- الطالب يطرح

حدكد
درجة- الطالب يحدد

مف الناتج الحدكد كثير
 عمميةالجمعأكالطرح






يطمبمفالمتعمـمشاىدةالفيديك-

كاعادة ىدؼ بكؿ المتعمؽ
كقراءة يحتاج ما حسب مشاىدتو

المادةالمرفقة


يطمبمفالطالبحؿالنمكذج-

مف كتعممو شاىده بما الخاص
ىدؼ بكؿ كالمتعمؽ المكقع خبلؿ

.



-  خبلؿ المعمـ دقائؽ3يقـك

حكؿ الطبلب بمناقشة
 حكؿ تـمبلحظاتيـ مناقشتوما
عمىالصفحة.



المعمـخبلؿ- دقيقة7يقـك

في االجابات افضؿ بعرض
المجمكعة



 نموذج التمخيص
:أكمؿ
في- الجمع بعممية القياـ عند

نجمعالقيـفأنناكثيراتالحدكد
..........ذاتاالس...
+س7س2اذاكافؽ)س(

+س7س7كاذاكافىػ)س(=
 جمعناتجفاف

ؽ)س(+ىػػ)س(=.........
ىػ)س(=..........-ؽ)س(

السؤاؿالثاني:)عمىالخاص(
الشكؿ مستطيمة أرض قطعة

السؤاؿاالكؿ:
لما مشابيو اسئمة اعطي

تعممت؟
السؤاؿالثاني:
(فيالكتاب9،1،3حؿتمريف)

39المدرسيصفحة


:الثالثالسؤاؿ
س ؽ)س(= كاف -س3+7اذا

7
2س+9-7ؾ)س(=س

أكمؿ
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الىداف 
 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة العامة





















يطمبمفالطالبحؿاالسئمة-

صةالخا
التساؤالت كتسجيؿ صفحتو عمى

لممكضكعالمتعمقة فيمو بمدل
 يتعمؽ بما باألجزاءككذلؾ

المبيمة


المع- يقـك خبلؿ دقائؽ2مـ

بأسئمة بالقياـ الطبلب بتعميـ
بالمحتكل عرضو تـ لما مماثمة

عمىصفحةالمجمكعة


- خبلؿ المعمـ دقيقة79يقـك

اسئمة  لحؿ لمطبلب تترؾ
فردم( أك جماعي )بشكؿ
تتضمفالمحتكلكتنمىميارات
كالتكاصؿ الرياضية المسألة حؿ
الفركؽ مراعاة )مع الرياضي

يفالطبلب(الفرديةب

- خبلؿ المعمـ دقائؽ9يقـك

بغمؽالدرس

)س (مترك2-س7+7طكليا
)س (متر2-س7+7عرضيا

في  كاقتراف محيطيا اكجدم
المحيط)س(؟ أكجدم ثـ

متر2عندماس=
المعطيات.....
المطمكب......

فكرةالحؿ........
تنفيذالحؿ.......


السؤاؿالثالث

بيا اساسية مدرسة
،فاذاطالبا2+3س3 كطالبة

كافعددالطبلبفيالمدرسة
عدد3+3س7 فما طالبا

سكما في كاقتراف الطالبات
درجتو،ثـأكجدعددالطالبات

)ؽ+
ؾ()س(=...............

-)ؾ
ؽ()س(=................

)ؽ+
(=................7ؾ()


ؾ() -)ؽ+
7...............=)


)ؽ+
(=................0ؾ()
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الىداف 
 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة العامة












درجة- الطالب يحدد

الحد مفكثير الناتج كد
عمميةالجمعأكالطرح

7عندماس=
المعطيات......
المطمكب.......

.......فكرةالحؿ
تنفيذالحؿ......


 نموذج التمخيص

أكمؿ:
مف الناتج الحدكد كثيرة درجة

.......عمميةالجمع.......
مف الناتج الحدكد كثير درجة

عمميةالطرح.............


السؤاؿالثاني:)عمىالخاص(
حددمدرجةناتج

ذكر مع ؟ ىػ()س( + )ؽ















السؤاؿاالكؿ:
لما مشابيو اسئمة اعطي

تعممت؟
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الىداف 
 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة العامة

السبب
درجة)ؽ+ىػ(لكثيرالحدكد

3+7س3+3س9ؽ)س(=
9-3س9-7س7ىػ)س(=

السؤاؿالثالث
الثانية الدرجة مف اقتراف انا

م اقتراف لي الدرجةاضيؼ ف
االكلى العامة، الصكرة فما
لمناتج؟
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 ة     (                                عنوان الدرس : العمميات عمى كثيرات                   الزمن : حص6-4الدرس )
 ضرب كثير الحدود  -2

 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة الىداف العامة
 في الفصل في البيت في الفصل في البيت





 التعرف
 الى

 كيفية 
 أجراء 

 العمميات 
 عمى

 كثيرات 
الحدود



الطالب- يضرب

 كثيرمحدكد



درجة- الطالب يحدد

مف الناتج الحدكد كثير
الضربعممية








مشاىدة- المتعمـ مف يطمب

الفيديكالمتعمؽبكؿىدؼكاعادة
كقراءةمايحتاجمشاىدتوحسب

المادةالمرفقة


حؿ- الطالب مف يطمب

شاىده بما الخاص النمكذج
المكقع خبلؿ مف كتعممو

كالمتعمؽبكؿىدؼ.




دقائؽ3يقكـالمعمـخبلؿ-

حكؿ الطبلب بمناقشة
مناقشتوماتـمبلحظاتيـحكؿ
عمىالصفحة.


المعمـخبلؿ- دقيقة7يقـك

في االجابات افضؿ بعرض
المجمكعة

- خبلؿ المعمـ دقائؽ2يقـك
بأسئمة بالقياـ الطبلب بتعميـ
تـعرضوبالمحتكل مماثمةلما

عمىصفحةالمجمكعة


 نموذج التمخيص
:أكمؿ
بعممية- القياـ عند

كثيرات في الضرب
.....االسسفأنناالحدكد

9+7س2اذاكافؽ)س(
2س7كاذاكافىػ)س(=

الضرب......ناتجفاف
كدرجتو..............

)عمى الثاني: السؤاؿ
الخاص(

السؤاؿاالكؿ:
اعطياسئمةمشابيولماتعممت؟

السؤاؿالثاني:
تمريف) الكتاب7،2،9حؿ في )

39المدرسيصفحة
:الثالثالسؤاؿ

كؿمفتـؾ()س(xأكجدم)ؽ
استنتجيالقاعدة

س- ؾ)س(=7+7ؽ)س(= ،
9س+
س-- ؾ)س(=9ؽ)س(= ،
9+7س
- ؾ)س(=2س+3ؽ)س(= ،
س1
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 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة الىداف العامة
يطمبمفالطالبحؿاالسئمة-

الخاصة
عمىصفحتوكتسجيؿالتساؤالت
لممكضكع فيمو بمدل المتعمقة

باألجزاء يتعمؽ بما ككذلؾ
المبيمة

المعمـخبلؿ- دقيقة79يقـك
 اسئمةتترؾ  لحؿ لمطبلب

فردم( أك جماعي )بشكؿ
تتضمفالمحتكلكتنمىميارات
حؿالمسألةالرياضيةكالتكاصؿ
الفركؽ مراعاة )مع الرياضي

الفرديةبيفالطبلب(


- خبلؿ المعمـ دقائؽ9يقـك

بغمؽالدرس


قطعقطارمسافةمقدارىا
متر،7س9) كيمك +س(

(9+2فيزمفمقداره)س
فما التيثانية، السرعة

كاقتراف القطار بيا سار
درجة حددم ثـ في)س(،

الناتج؟
مدرسة الثالث السؤاؿ

 بيا طالبا2+3س3اساسية
عدد كاف ،فاذا كطالبة
المدرسة في الطبلب

عدد3+3س7 فما طالبا
في كاقتراف الطالبات
أكجد ثـ درجتو، سكما
س عندما الطالبات عدد

=7

ماذاتستنتج
حاصؿ درجة ضربتككف

اقترانيفىي........درجتييما
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 (                                عنوان الدرس : العمميات عمى كثيرات                   الزمن : حصتان2-4الدرس )
 قسمة كثيرات الحدود -1

الىداف 
 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة العامة

 في الفصل في البيت في الفصل في البيت



 التعرف-
 الى

 كيفية 
 أجراء 

 العمميات 
 عمى

 كثيرات 
الحدود



الطالب- يقسـ

 كثيرمحدكد


صكريكجدالطالب-

فيألعداد حقيقية
كثيرالحدكدالناتج


الطالب- يكتب

الحدكد كثير درجة



مشاىدة- المتعمـ مف يطمب

ىدؼ بكؿ المتعمؽ الفيديك
ما حسب مشاىدتو كاعادة

يحتاجكقراءةالمادةالمرفقة


حؿ- الطالب مف يطمب

شاىده بما الخاص النمكذج
المكقع خبلؿ مف كتعممو



-  خبلؿ المعمـ 3يقـك

دقائؽبمناقشةالطبلبحكؿ
 حكؿ تـمبلحظاتيـ ما

مناقشتوعمىالصفحة.


المعمـخبلؿ- دقيقة7يقـك

في االجابات بعرضافضؿ
المجمكعة

 نموذج التمخيص
:أكمؿ

اذاكافؽ)س(كثيرحدكد
ف الدرجة 9≥مف أ، ككاف

يكجد فانو حقيقي عدد أم
)س( ىػ كحيد حدكد كثير

 ف الدرجة كعدد9–مف
ربحيثأف كحيد حقيقي

:
ؽ)س(=...........

 عامبلالمقسكـيككف عميو


السؤاؿاالكؿ:

مشابيو اسئمة اعطي
لماتعممت؟

تدريب) (مف9،7حؿ
 في32صفحة

الكتابالمدرسي
( تماريف (9،7،3حؿ
 صفحة مف32مف

الكتابالمدرسي
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الىداف 
 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة العامة


التعرف -

الى قسمة 
كثيري حدود 
مع تحديد 

باقي 
القسمة

عممية مف الناتج
 القسمة














كالمتعمؽبكؿىدؼ.



حؿ- الطالب مف يطمب

الخاصةاالسئمة
كتسجيؿ صفحتو عمى

بمدلفيموالمتعمقةاؤالتالتس
يتعمؽ بما ككذلؾ لممكضكع

المبيمةباألجزاء



دقائؽ2يقكـالمعمـخبلؿ-

ا بأسئمةبتعميـ لطبلببالقياـ
عرضو تـ لما مماثمة
صفحة عمى بالمحتكل

المجمكعة


- خبلؿ المعمـ 79يقـك

لحؿ لمطبلب تترؾ دقيقة
أك جماعي )بشكؿ اسئمة
المحتكل تتضمف فردم(
المسألة حؿ ميارات كتنمى
الرياضيةكالتكاصؿالرياضي

مفعكامؿالمقسكـ)المقدار
اذ كاف( ا

الباقي...........
= ؽ)س( قسمة عند

ىػ)س(7س+3+7س عمى
(9=)س+

(7()س+9نستنتجأف)س+
يعتبراف.....لكثيرالحدكد

7س+3+7ؽ)س(=س
 

)عمى الثالث السؤاؿ
الخاص(

اذا حدكد كثير اقتراف انا
 عمىس+ كاف7قسمتو

عامبلمفعكاممي3س+
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الىداف 
 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة العامة











الفردية الفركؽ مراعاة )مع
بيفالطبلب(



دقائؽ9عمـخبلؿيقكـالم-

بغمؽالدرس


فمفأنا؟
المعطيات.............
المطمكب............

فكرةالحؿ...............
تنفيذالحؿ...............

القسمة- استخدمي
المطكلة

عامبل س+ا ثباتاف ال
7س+3+7لممقدارس

س+ لماذا  9اشرحي
عامبللممقدار
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 (                                عنوان الدرس : نظرية الباقي ونظرية العوامل                الزمن : حصتان2-4الدرس )
 

الىداف 
 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة العامة

 في الفصل في البيت في الفصل في البيت




 توظيف 
نظرية
العكامؿ
فيايجاد

كثيرالحدكد
كتحديد
الباقي





الطالب- يقسـ

 كثيرمحدكد


صكريكجدالطالب-

فيألعداد حقيقية
كثيرالحدكدالناتج


الطالب- يكتب

الحدكد كثير درجة



مشاىدة- المتعمـ مف يطمب

ىدؼ بكؿ المتعمؽ الفيديك
ما حسب مشاىدتو كاعادة

يحتاجكقراءةالمادةالمرفقة


حؿ- الطالب مف يطمب

شاىده بما الخاص النمكذج
المكقع خبلؿ مف كتعممو



-  خبلؿ المعمـ 3يقـك

دقائؽبمناقشةالطبلبحكؿ
 حكؿ تـمبلحظاتيـ ما

مناقشتوعمىالصفحة.


المعمـخبلؿ- دقيقة7يقـك

في االجابات بعرضافضؿ
المجمكعة

 نموذج التمخيص
:أكمؿ

اذاكافؽ)س(كثيرحدكد
ف الدرجة 9≥مف أ، ككاف

يكجد فانو حقيقي عدد أم
)س( ىػ كحيد حدكد كثير

 ف الدرجة كعدد9–مف
ربحيثأف كحيد حقيقي

:
ؽ)س(=...........

 عامبلالمقسكـيككف عميو


السؤاؿاالكؿ:

مشابيو اسئمة اعطي
لماتعممت؟

تدريب) (مف9،7حؿ
 في32صفحة

المدرسيالكتاب
( تماريف (9،7،3حؿ
 صفحة مف32مف

الكتابالمدرسي
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الىداف 
 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة العامة

تحميؿ-
حدكد كثي
الثالثة مف
عكامؿ الى

أكلية


عممية مف الناتج
 القسمة














كالمتعمؽبكؿىدؼ.



حؿ- الطالب مف يطمب

الخاصةاالسئمة
كت صفحتو سجيؿعمى

بمدلفيموالمتعمقةالتساؤالت
يتعمؽ بما ككذلؾ لممكضكع

المبيمةباألجزاء



دقائؽ2يقكـالمعمـخبلؿ-

بأسئمة الطبلببالقياـ بتعميـ
عرضو تـ لما مماثمة
صفحة عمى بالمحتكل

المجمكعة


- خبلؿ المعمـ 79يقـك

لحؿ لمطبلب تترؾ دقيقة
أك جماعي )بشكؿ اسئمة
المحتكل تتضمف فردم(
المسألة حؿ ميارات كتنمى
الرياضيةكالتكاصؿالرياضي

)الم قدارمفعكامؿالمقسـك
كاف اذا )

الباقي...........
= ؽ)س( قسمة عند

عمىىػ)س(7س+3+7س
(9=)س+

(7()س+9نستنتجأف)س+
يعتبراف.....لكثيرالحدكد

7س+3+7ؽ)س(=س
 

)عمى الثالث السؤاؿ
الخاص(

اذا حدكد كثير اقتراف انا
 عمىس+ كاف7قسمتو

عامبلمفعكاممي3س+
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الىداف 
 التقويم خطوات التنفيذ الىداف الخاصة العامة











الفردية الفركؽ مراعاة )مع
بيفالطبلب(



دقائؽ9يقكـالمعمـخبلؿ-

بغمؽالدرس


فمفأنا؟
........المعطيات.....

المطمكب............
فكرةالحؿ...............
تنفيذالحؿ...............

القسمة- استخدمي
المطكلة

عامبل س+ا ثباتاف ال
7س+3+7لممقدارس

س+ لماذا  9اشرحي
عامبللممقدار




